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LAT

Jubileusz

Oprawa artystyczna Włoskiej Nocy Apart  
była prawdziwą ucztą dla zmysłów! A pośród niej  

biżuteria Apart z najnowszej kolekcji, zaprezentowana  
na pełnym splendoru pokazie w Teatrze Wielkim  

- Operze Narodowej, z okazji 40-lecia działalności firmy.

 W Y D A R Z E N I A 



Oszałamiająca 
scenografia, weneckie 

gondole, słynne włoskie 
arie oraz orkiestra 

wykonująca muzykę 
na żywo zachwyciły 

gości przybyłych 
na uroczystość



Wieczór w operze
Wielka gala z okazji 40-lecia Apart odbyła się w Teatrze Wielkim 
- Operze Narodowej, której monumentalna architektura to owoc 
pracy włoskiego architekta Antonio Corazziego. Zarówno pierwsze 
relacje w mediach, jak i komentarze gości były zgodne: takiej imprezy 
w Warszawie jeszcze nie było! 
Możliwość zaprezentowania biżuterii na deskach sceny Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej, przy muzyce na żywo w wykonaniu 
znakomitych muzyków, to zaszczyt. Biżuteria swym blaskiem 
przyciągała uwagę, rozświetlała mrok oraz olśniewała swą urodą 
sceniczny spektakl. Piękne dźwięki niczym diamenty z najnowszej 
kolekcji marki Apart wypełniły salę Moniuszki. 

Piotr i Adam Rączyńscy, właściciele firmy Apart, w towarzystwie ambasadorek marki: 
Małgorzaty Sochy i Kasi Sokołowskiej

Jubileusz
LAT

Uwertura 
z „Cyganerii” 

Giacoma Pucciniego 
rozpoczęła  

wspaniały pokaz
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Pokaz biżuterii oraz mody  
Muzyka w wykonaniu orkiestry pod batutą maestro Piotra 
Staniszewskiego zachwycała, wzruszała oraz była wspaniałym tłem 
dla pokazu biżuteryjnego. Pokaz otworzyła uwertura z „Cyganerii” 
Pucciniego. Pojawiły się gondole i modelki w ciemnych stylizacjach, 
z nieodłącznym tego wieczoru motywem złotej maski. Umiejętnie 
zaprojektowana gra świateł wydobywała z pięknej biżuterii blask, 
świetlistość rozbudzającą zmysły. „O mio babbino caro” jaśniejszymi 
nutami uzupełniła pudrową odsłonę stylizacji. Każdy, najmniejszy 
detal, który stworzył perfekcyjną całość jubileuszu, był przemyślany 
w najdrobniejszych szczegółach.

Ekspresyjna biżuteria 
z nutką tajemniczości 

doskonale prezentowała 
się w duecie z pięknymi 
kreacjami najbardziej 

znanych polskich 
projektantów mody

Piotr Rączyński z żoną Aleksandrą

Agnieszka Ścibior, 
stylistka pokazu, 

z Moniką i Adamem 
Rączyńskimi 
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Prezesi Apart i nowa kampania 
Istotną i wyczekiwaną częścią wieczoru była przemowa prezesów 
Apart, Adama Rączyńskiego i Piotra Rączyńskiego, których na 
scenę zaprosił występujący w roli konferansjera Olivier Janiak. 
Uroczyście przywitali gości, opowiedzieli o początkach marki, 
a także podziękowali współtwórcom sukcesu – zarówno Apart, jak 
i olśniewającego, jubileuszowego wieczoru. Odbyła się też prezen-
tacja nowej kampanii marki – „Passione per la Bellezza”, w której 
wystąpiły ambasadorki: Anja Rubik, Kasia Smutniak, Małgorzata 
Socha oraz Kasia Sokołowska.

Jubileusz
LAT

Magdalena Samoraj z Apart 
i Michel Moran

Kasia Sokołowska w objęciach 
Tomasza Ossolińskiego

Dorota  
Gardias 
w kreacji 
podkreślającej 
jej nienaganną 
figurę

Tamara Gonzalez Perea 
wyglądała  

jak egzotyczna piękność
Zuza Bijoch z oryginalną  

maską wenecką

Mateusz 
Gessler wybrał 

się na krótką 
przejażdżkę  

po scenie

Michał Stawecki towarzyszył 
Beacie Tyszkiewicz
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Kolacja z widokiem 
Aria „Libiamo ne’ lieti calici” z opery „Traviata” Giuseppe Verdiego 
wprowadziła gości w klimat uroczystej kolacji. Wykorzystano 
możliwości Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, by zastawione 
stoły dla gości wjechały na scenę na zakończenie części oficjalnej 
gali. Wszystkie elementy miały znaczenie. Od pieczołowicie do-
branej aranżacji stołów udekorowanych pięknymi kompozycjami 
kwiatowymi po scenografię z odtworzoną uliczką wśród włoskich 
kamieniczek. 

RELACJA FILMOWA Z GALI NA www.apart.pl  

OR AZ NA apart.tv

W trakcie włoskiej 
kolacji, którą 

przygotował Michel 
Moran wszystkim 

gościom dopisywały 
humory

Marcin Tyszka, autor zdjęć do sesji jubileuszowej Apart, w towarzystwie 
Rinke Rooyensa i Katarzyny Wołejnio

Pamiątkowe 
selfie Agnieszki 

Jastrzębskiej 
z Piotrem 

Rączyńskim 
i Michałem 

Staweckim z Apart
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Wyjątkowi goście
Galę uświetniły swą obecnością przede wszystkim ambasadorki 
nowej kampanii: Kasia Smutniak, Małgosia Socha, Kasia  
Sokołowska, a także gwiazdy, zaprzyjaźnieni z marką 
Apart projektanci mody, blogerzy, przedstawiciele mediów, 
partnerzy biznesowi, a wśród nich m.in. Beata Tyszkiewicz, 
Marta Żmuda Trzebiatowska z mężem Kamilem Kulą,  
Zuza Bijoch, Teresa Rosati z córką Weroniką, Dorota Gardias, 
Margaret, Hubert Urbański, Marcin Tyszka, Olivier Janiak, 
Kuba Wesołowski, Mateusz Gessler, Tomasz Kammel, Rafał 
Maślak z  narzeczoną, Łukasz Jemioł, Tomasz Ossoliński, 
Robert Kupisz, Mariusz Brzozowski z duetu P&B, duet MMC,  
Jessica Mercedes czy Tamara Gonzalez Perea.

Jubileusz
LAT

Wszyscy goście chętnie 
pozowali  

na jubileuszowej 
ściance z właścicielami 

firmy Apart

Margaret wraz z Tomaszem Kammelem na widowni  
w sali im. Stanisława Moniuszki

Małgorzata Socha  
z Kubą Wesołowskim na scenie,  

ale w roli gości

Elegancki  
Hubert Urbański

Piotr Rączyński  
z Olivierem Janiakiem

Marcin Tyszka, autor wyjątkowych 
zdjęć dla marki Apart
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Karnawał w wielkim blasku
Z okazji tak niepowtarzalnej inauguracji obchodów jubileuszu marki 
Apart, jaką była Włoska Noc Apart, zagrał też prawdziwy mistrz 
dźwięku oraz kreator sztuki nowoczesnej – DJ DIO. 
Natomiast smak deserów, podawanych w niezwykłej scenerii 
włoskiej uliczki, dopełniony został aromatem prawdziwie włoskiego 
espresso. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowych koktajli, 
wykreowanych przez najlepszych barmanów. Niektóre drinki 
miały nazwy miejsc, które w ramach sesji odwiedziły ambasadorki 
kampanii z okazji 40-lecia firmy.
Ta wenecka, pełna finezji i rozmachu noc odbiła się szerokim echem 
w mediach oraz na długo pozostała w opowieściach i wspomnieniach 
osób, które w niej uczestniczyły. 

Kreacje gwiazd, aktorek, 
blogerek oraz kreatorów 

mody zachwycały 
formą, krojem, fakturą, 

materiałem oraz 
wykonaniem

Robert Kupisz  
w doskonałym nastroju

Ada Fijał 
w księżycowej 

stylizacji

Marta Żmuda 
Trzebiatowska 

z mężem 
Kamilem Kulą

Agustin Egurrola oraz Łukasz Jemioł

Od lewej: Kasia Smutniak, Maciej Brzozowski 
i Małgorzata Domagalik

Duet dziennikarski 
TVN: 

Anna Kalczyńska- 
-Maciejowska 

i Andrzej Sołtysik

Roman Młodkowski, dyrektor 
zarządzający segmentem biznes i finanse 

w Grupie RAS Polska, z żoną

Jessica Mercedes w biżuterii 
marki Apart

Dorota 
Wróblewska 
w oryginalnej 
kreacji
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Ekspresyjny 
występ tancerzy 
Egurrola Dance 

Studio wprowadził 
wszystkich 

w klimat 
pożegnania 

z karnawałem

Jubileusz
LAT

Mateusz Zaremba, 
Brand Manager 

Belvedere Vodka, 
osobiście zadbał 
o przygotowanie 

wykwintnych koktajli

Zabawa w weneckim stylu 
Zakończenie wspaniałej kolacji na deskach sceny Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej otwierało jednocześnie czwartą odsłonę ju-
bileuszowej gali Apart, czyli karnawał w weneckim stylu. W jego 
klimat wprowadził wszystkich dynamiczny występ tancerzy 
Egurrola Dance Studio oraz autentyczne maski weneckie, które 
otrzymali wszyscy goście. Piękne maski były też zachętą do kar-
nawałowego szaleństwa na scenie. O taneczne rytmy zadbał DJ 
DIO,  a o odpowiednie wrażenia dla zmysłu smaku zatroszczyły 
się marki: Belvedere Vodka i Hennessy oraz naturalna woda mi-
neralna S. Pellegrino & Acqua Panna  i aromatyczna kawa Kimbo 
Espresso Italiano.

W smaku drinka 
 „40 Anni di 

Apart” można 
było poczuć 

bogactwo 
i wspaniałość Italii
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Autorów 
wyrafinowanego 

make-upu 
zainspirowały 

finezyjne zdobienia 
masek weneckich

 

Produkty  
Kevin.Murphy 

pozwoliły wykreować 
zarówno subtelne 

loki, jak i kunsztowne, 
dopracowane, choć 

zachowujące wdzięk 
upięcia

Magiczny świat piękna 
Każdy najmniejszy detal, który stworzył perfekcyjną całość  
jubileuszowej gali marki Apart, to także zasługa partnerów.  
Zapierający dech w piersiach efekt pokazu był wynikiem pracy 
kreatorów: Marianny Yurkiewicz wraz z ekipą marki Pupa Milano 
oraz Michała Bieleckiego i stylistów fryzur marki Kevin.Murphy.  
Stworzono niepowtarzalny efekt dzięki makijażowym 
i fryzjerskim dziełom sztuki. Postawiono także na magię oraz  
wyjątkowość, które idealnie komponowały się z wenecką  
scenografią i piękną biżuterią. 

Marianna 
Yurkiewicz tworzy 
makijażowe dzieło 

sztuki

Makijażowe czary 
Pupa Milano 
w połączeniu 
z najnowszą 

kolekcją biżuterii 
wzbudzały aplauz 

publiczności
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DEKADY,
CZTERY PIĘKNE KOBIETY

W CZTERECH REGIONACH WŁOCH

Kasia Sokołowska
Moda to jej żywioł. Przez 

długi czas pozostawała za jej 
kulisami, reżyserując i tworząc 
choreografię najważniejszych 

pokazów mody topowych polskich 
projektantów. Odkryta przez 
show-biznes od razu podbiła 

serca widzów i redaktorów mody. 
Każda jej stylizacja, z wyczuciem 

interpretująca najgorętsze 
trendy, jest komplementowana.

M ED IO L AN

Znawczyni i miłośniczka 
mody najwyższej klasy została 

sfotografowana w plenerach 
Mediolanu, europejskiej stolicy 

mody i designu, oraz okalających 
go urokliwych winnic.

Anja Rubik
Dla Apart staje przed 

obiektywem już kolejny raz. 
Profesjonalna, najbardziej 

rozpoznawalna i rozchwytywana 
polska modelka. Dla marki 
Apart zrealizowała liczne 

kampanie, m.in. diamentową 
i perłową, które zachwyciły Polki 

i profesjonalistów z branży. 
Z sukcesami od kilku lat 

realizuje także swoje artystyczne 
zainteresowania. 

W EN ECJA

Sesja światowej gwiazdy 
modelingu w weneckich 

plenerach jest jak spotkanie 
dwóch pięknych ikon. 

Olśniewająca historią i urokiem 
Wenecja w wyjątkowym duecie 

z nowoczesną Anją Rubik.
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Cztery dekady, a każda z nich tak różna, jak różne są cztery wyjątkowe 
kobiety – ambasadorki najnowszej kampanii promującej markę Apart, 
sfotografowane w różnych, ale równie wyjątkowych miejscach Włoch.

Kasia Smutniak
W wieku osiemnastu lat 

wyjechała z Polski do Włoch, 
aby tam kontynuować karierę 
w świecie mody. Kasia od razu 

oczarowała słoneczną Italię 
i rozpoczęła współpracę ze 

znakomitymi fotografami oraz 
najważniejszymi magazynami 

modowymi. Wkrótce odkryło ją 
także włoskie kino. 

Gra od 2000 r. i za sprawą 
pamiętnych ról stała się cenioną 

aktorką.

RZYM

Rzymskie wakacje Kasi to przede 
wszystkim dostojna przeszłość, 

która łączy się z teraźniejszością, 
a wspaniała oraz zachwycająca 

sztuka z naturą.

Małgorzata 
Socha

Dziewczęca, a jednocześnie 
zmysłowa Małgorzata Socha jest 

jedną z najbardziej lubianych 
przez polskich widzów aktorek. 

Piękna i ceniona za styl dla 
marki Apart pracuje już  

kolejny raz. 

J EZ I O RO CO M O

Sfotografowana na tle 
malowniczych pejzaży z jeziorem 

Como oraz w zabytkowych, 
stojących tuż przy brzegu 

rezydencjach, które odbijają 
się w jego tafli. Odsłona 

sesji z aktorką w idealnych 
proporcjach łączy nieskażone 

piękno natury ze stylem glamour 
i odrobiną szyku vintage.
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Wkrótce potem, gdy w 1977 Adam Rączyński założył pracownię 
jubilerską, a parę lat później dołączył do niego brat Piotr, jako 
prezesi Apart zaczęli odbywać podróże biznesowe. 
Jedną z nich była podróż do Włoch. Zainspirowani i zauroczeni 
tym, czego doświadczyli, postanowili przekuć wspomnienia 
w coś, co odda ich piękno najlepiej. Zapragnęli stworzyć nową 
kulturę noszenia biżuterii w Polsce.

Skoro cztery dekady, to i cztery wyjątkowe 
modelki. Do ambasadorek Apart: Anji Rubik, 
Małgorzaty Sochy oraz Kasi Sokołowskiej, 
dołączyła piękna Polka, która wiele lat temu 
oczarowała Włochy – Kasia Smutniak. 
Lokalizacje? Również cztery, oczywiście.
Kasia Smutniak przed obiektywem stanęła 
w  swoim ukochanym Rzymie. Jej wdzięk 
uchwycono na tle majestatycznego Wiecznego 
Miasta, jego symbolicznych miejsc, a także 
roześmianą na kultowym skuterze Vespa, na 
którym wiele lat wcześniej zwiedzała miasto 
bohaterka „Rzymskich wakacji”, grana przez 

legendarną Audrey Hepburn.
Anja Rubik od kilku lat należy do gwiazd światowego modelingu, 
a jej profesjonalizm i magnetyzm możemy podziwiać w lirycznej 
odsłonie sesji, która odbyła się w nasyconej romantyzmem Wenecji. 

Zdjęcia z włoskiej sesji 
wraz z doskonałymi 

zdjęciami biżuterii Apart 
zostały przedstawione 

w ekskluzywnym, 
wydawnictwie „Passione 

per la Bellezza”, 
dostępnym również 

w wersji elektronicznej  
na www.apart.pl.

4 dekady Apart, 4 piękne Polki 
w 4 cudownych, włoskich lokalizacjach. 

Z inspiracji podróżą założycieli firmy do Italii 
powstała wspaniała, jubileuszowa sesja.

Kulisy 
sesji 

jubileuszowej

F
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Aby zrealizować 
bezkompromisową 

wizję, niekiedy trzeba 
wręcz stanąć na głowie. 
Vintage’owy kabriolet 

Ferrari, z obowiązkowym 
„40” na masce?  
Proszę bardzo!

Sesja była możliwa 
dzięki ciężkiej pracy 

profesjonalnego 
i zgranego zespołu  

– wkład jego członków 
był nieoceniony 

na każdym etapie 
realizacji sesji.
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Kulisy sesji 

Siła detalu. 
Wszystkie drobiazgi, 

nawet pozornie 
niezauważalne, 

budują scenę i klimat 
zdjęć. Modelka, 

charakteryzacja, 
rekwizyty, scenografia 

z nieodłączną „40”.
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Dziewczęca, a jednocześnie zmysłowa Małgorzata Socha, jedna 
z ulubienic widzów, została sfotografowana na tle malowniczych 
pejzaży jeziora Como, z obowiązkową, legendarną włoską Rivią  
z  lat 50., oraz w zabytkowych, stojących tuż przy brzegu 
rezydencjach, które odbijają się w tafli jeziora. 
Kasia Sokołowska, wybitna reżyserka i choreograf pokazów mody, 
to także znawczyni mody. Nie mogła zatem wystąpić w duecie 
z innym miastem, jak tylko z Mediolanem – kwintesencją stylu 
i jedną z najważniejszych światowych stolic mody. Ambasadorkę 
Apart sfotografowano również na tle okolicznych winnic, skąd 
pochodzą znakomite, włoskie wina. Nie mogło zabraknąć 
kolejnego kultowego symbolu Włoch – Ferrari z ubiegłego wieku.
Wszystkie cztery gwiazdy spotkały się w Rzymie, gdzie wspólnie 
stanęły przed obiektywem, prezentując cztery oblicza kobiecości, 
jej piękno, wytworność i różnorodność.
Sukces sesji stał się możliwy dzięki udziałowi utalentowanego 
zespołu, z Marcinem Tyszką, od lat współpracującym z Apart, na 
czele. Za fryzury odpowiadali: Michał Bielecki, Kacper Rączkowski 
oraz Paolo Soffiati. Make-up to wkład Marianny Yurkiewicz, 
Wilsona, Darii Ślusarczyk i Arianny Agosty. O stylizację zadbała 
– tradycyjnie – Agnieszka Ścibior.  

Spontaniczność to 
nieodłączny element 

sprawiający, że 
zdjęcia zyskują na 

naturalności. Sztuką 
jest znaleźć złoty środek 

między scenariuszem 
a iskrą żywiołu.

Piąta gwiazda sesji  
to oczywiście 

biżuteria. 
Fotogeniczna, 

idealnie dobrana 
do modelek, stylizacji 
i miejsc, wspaniale je 

podkreślająca.
Za pomoc w realizacji sesji  

serdecznie dziękujemy hotelom:
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Kasia
SMUTNIAK

Kasiu, jak wspaniale widzieć Cię wreszcie w Polsce!
Ja też się bardzo cieszę, że tu jestem! Nie miałam w ostatnich 
czasach szczęścia do tego, żeby pracować w kraju. Gdy pojawiały 
się ciekawe propozycje, byłam zajęta na planie innych filmów, 
a jak byłam wolna, to nie było ciekawych propozycji. Dlatego 
muszę przyznać, że kiedy została mi przedstawiona perspektywa 
współpracy z Apart, byłam zachwycona. To jest mój zawodowy 
powrót do Polski po wielu, wielu latach i mam nadzieję, że to 
będzie długa, piękna współpraca. Od samego początku, od na-
szej wspólnej przepięknej sesji we Włoszech, po spektakularny 
jubileusz 40-lecia Apart, jestem pod ogromnym wrażeniem  
klasy i rozmachu działań marki. To wielkie szczęście, że mogę 
być tego częścią. 

We Włoszech mieszkasz dłużej niż w Polsce, tam robisz  
zawrotną karierę. Czujesz, że masz w Polsce jeszcze swoje 
miejsce? Czy Rzym jest Twoim domem? 
Polska nigdy nie była dla mnie dalekim wspomnieniem. Ja nadal 
się czuję Polką, mimo że mieszkam za granicą już ponad 20 lat. 
Wyjechałam jako 18-latka, ale codziennie czytam polskie gazety, 
interesuję się sytuacją polityczną. Nie wyobrażam sobie, żeby 
moje dzieci nie mówiły po polsku i nie znały polskich tradycji. 
Ja wręcz z uporem tej tradycji pilnuję. Prawie wszystkie święta 
Bożego Narodzenia spędzamy w Polsce. A jeśli nie, to w Wigilię 
zawsze u mnie musi być opłatek, który przysyła mi mama. Pilnuję, 
żeby było dwanaście potraw, nawet jeśli jest nas tylko czworo 
przy stole. Musi być sianko pod obrusem i dodatkowe nakrycie.  
 
We Włoszech traktują Cię jak Polkę? 
Znajomi i przyjaciele mówią na mnie Polka, takie mam prze-
zwisko (śmiech). I ja się bardzo z tego cieszę, bo we Włoszech 
to jest synonim osoby konkretnej, która umie gotować, zająć 

się domem i takiej bardzo rodzinnej. Jestem z mojej polskości  
bardzo dumna i zawsze to podkreślam. Zresztą upieram się, 
że w Polsce jest lepsza kawa, lepsza pizza, nawet makaron jest 
lepszy w Polsce. I morze jest ładniejsze i lasy są piękniejsze  
i zapachy… wszystko jest lepsze (śmiech). Oni myślą, że żartuję, 
ale ja naprawdę nie żartuję, to jest prawda. Mimo że nie miesz-
kam w Polsce, mój dom włoski w Rzymie jest domem polskim.

Umiesz gotować?
Niestety, za wcześnie wyjechałam z rodzinnego domu, nie zdą-
żyłam się tego nauczyć od mojej mamy i fakt jest taki, że nie 
bardzo umiem gotować po polsku. Pierogów nie umiem, nawet 
zupy pomidorowej nie potrafię ugotować. Za to dobrze gotuję 
po włosku. Jednak gdy przyjeżdżam do Polski, to oczywiście 
jadę do mamy, która przygotowuje dla mnie te wszystkie polskie 
tradycyjne potrawy, które uwielbiam.

Wychowywałaś się w rodzinie wojskowej, tata jest generałem 
lotnictwa. To był surowy dom? 
Miałam bardzo tradycyjny, kochający dom, chociaż dość często 
się przeprowadzaliśmy ze względu na pracę taty. Ale rodzice 
wychowali mnie tak, że poradziłam sobie w świecie. Dali taki 
kręgosłup moralny, że nie pogubiłam się, kiedy jako 16-latka  
zaczęłam wyjeżdżać za granicę. Tam nikt cię nie pilnuje. Możesz 
robić, co chcesz, i łatwo o kłopoty. To jest naprawdę podstawa – to, 
co wynosisz z domu, bo życie stawia cię przed trudnymi wybo-
rami i świadomość tego, co jest dobre, a co złe, jest najważniejsza. 

A jaką Ty jesteś mamą? Konsekwentną, która stawia granice 
i wymaga?
Ja bym chciała być taką mamą, ale nie jestem. Mam dwójkę dzieci, 
jest między nimi 10 lat różnicy. Z córką udało mi się być bardziej F

Kasia Smutniak to nowa ambasadorka marki Apart.  
Uznana gwiazda europejskiego kina współpracowała z największymi nazwiskami 

świata mody i filmu. Prywatnie mama dwójki dzieci i pasjonatka latania.  
Od blisko dwudziestu lat na stałe mieszka we Włoszech,  

gdzie powstawała najnowsza jubileuszowa kampania Apart.
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„BYŁAM BARDZO 
SZCZĘŚLIWA,  
ŻE MOGŁAM CAŁEJ 
WSPANIAŁEJ EKIPIE 
APART POKAZAĆ 
PRAWDZIWE 
WŁOCHY”

konsekwentną. Z moim 2-letnim synem, niestety… Pozwalam  
mu na wiele, rozpieszczam go strasznie. Ja wiem, zdaję sobie 
sprawę, jak to się na mnie odbije za 10 czy 15 lat, ale nie jestem 
w stanie nad tym zapanować. (śmiech) 

A córka nie jest zazdrosna?
Nie (śmiech), ona ma dokładnie tak samo!  

Masz więcej cierpliwości w wychowaniu niż przy pierwszym 
dziecku?
Dużo więcej luzu miałam przy córce, teraz jestem bardziej spięta, 
ale z drugiej strony synek mnie tak rozbraja, że ja nie mam 
jak z nim walczyć. Ja coś mówię, on nie słucha, denerwuję się,  
a potem on się przytuli, spojrzy mi w oczy i koniec. (śmiech)  

A czy pozwalasz córce na korzystanie z mediów społecznościo-
wych? Bo wiem, że sama, z wyboru, nie funkcjonujesz w nich…
Bo prawdziwe życie jest tutaj, a nie w mediach społeczno-
ściowych. Ale moja 12-letnia córka ma Instagram, korzysta 
z Internetu, to dla jej pokolenia zupełnie naturalne, oni nie 
znają innego świata. Ja oczywiście to nadzoruję, kontroluję, 
co publikuje na swoim koncie. Rozmawiam z nią, uczulam ją  
na to,  że jesteśmy rodziną publicznie rozpoznawalną, więc  
potrzebna jest też uważność w tym, co publikuje. Ale jej nie 
ograniczam. Trzeba tylko uświadamiać sobie plusy i minusy  
tego stanu rzeczy. Ważne, żeby się w tym nie pogubić,  
a najważniejsze jest to, co widzisz w domu. Bo wiadomo, wiek  
buntu będzie, musi być. Każdy z nas przez to przechodził.  
I chyba lepiej prędzej niż później. 

Podobno Ty się buntowałaś, zapisując się na lekcje latania 
w tajemnicy przed rodzicami. To prawda czy legenda?
To było w tajemnicy przed mamą, tata wiedział. (śmiech) 

Dziś sama jesteś licencjonowanym pilotem. Co jest takiego 
niezwykłego w lataniu, że tak je kochasz?
Myślę, że chodzi o punkt widzenia. Odkąd zaczęłam latać, a za-
częłam wcześnie, jako 16-latka, nabrałam dystansu do tego, co 
się dzieje tu, na ziemi. Latanie pozwala na wszystko spojrzeć 
z innej perspektywy. Na przykład dziś jest brzydka pogoda, ale  
ja wiem, że za tymi chmurami jest pięknie, tam słońce jest zawsze 
i nagle te wszystkie problemy robią się takie małe, mniej ważne. 
I to jest chyba to, co mnie w lataniu najbardziej pociąga. 

Gdzie jest teraz Twoje miejsce na ziemi?
To na pewno są miejsca w Polsce, Paryżu, we Włoszech i w Nepalu. 

W Nepalu wybudowałaś nawet szkołę dla dzieci. Co Cię  
popycha, żeby robić tak niezwykłe rzeczy?
Po raz pierwszy trafiłam tam 15 lat temu. Jak ktoś ma serce  
i oczy otwarte i jak zobaczy, co tam się dzieje, to już nie jest 
w stanie zapomnieć. Ale, szczerze mówiąc, więcej z tego biorę, 
niż daję. Dla siebie, dla mojej rodziny i dla moich dzieci. 

Masz tam też dom…
Wiem, to dziwnie brzmi, ale to też jest dziwny dom. Bez elek-
tryczności, bo tam akurat jej nie ma, jest z gliny, z łazienką, którą 
sama wybudowałam. Taki prosty dom, jak ze średniowiecza. Nie 
chcę, żeby to zabrzmiało snobistycznie, że gdzieś tam w Nepalu, 
w Indiach, mam dom, ale ja się tam naprawdę czuję jak w domu. 
Był czas, że spędzałam tam więcej czasu niż w Rzymie.

W swojej karierze miałaś to szczęście, że pracowałaś z najwięk-
szymi artystami  świata mody i filmu. Wiem też od ekipy, która 
przygotowywała jubileuszową sesję dla Apart we Włoszech, 
że Włosi naprawdę Cię kochają. Nie możesz przejść spokoj-
nie ulicą, zaczepiają cię, pozdrawiają. Traktują jak wielką 
gwiazdę, swoją gwiazdę. 
Nie wiem dlaczego, ale jakoś udało mi się dotrzeć do ich serc. 
Może dlatego, że ja nie potrafię być inna niż jestem, udawać. 
I jestem tam od wielu lat, już prawie dwudziestu. Przez ten 
czas nauczyłam się Włoch i włoskiej mentalności. Dziś chyba 
nawet rozumiem ją lepiej niż polską. Dlatego byłam bardzo 
szczęśliwa, że mogłam całej wspaniałej ekipie Apart pokazać 
prawdziwe Włochy. Kiedy przyjechali, a potem dojechały jeszcze 
Małgosia Socha, Anja Rubik, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka…  

Piękne Ambasadorki 
Apart na gali z okazji 

40-lecia firmy 
w Teatrze Wielkim  

- Operze Narodowej
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stronę. Rzym jest przepiękny rzeczywiście, Wenecja, Mediolan 
też, ale nie tak piękne, jak na tych zdjęciach. 

Prywatnie nosisz biżuterię?
Oczywiście! Jak każda kobieta kocham biżuterię. Część mam od 
lat, tak jak obrączkę ślubną moich rodziców czy złoty łańcuszek 
z wisiorkiem w kształcie żołędzia po mojej babci. Jednak kiedy  
jest wyjątkowa okazja, tak jak ostatnio na jubileuszowej gali 
40-lecia Apart w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, to jest 
naprawdę fantastyczne uczucie móc założyć taką spektaku-
larną kolię z brylantami. Na co dzień noszę oczywiście o wiele 
skromniejszą biżuterię. I w tym Apart też mi się bardzo podoba, 
bo ma tak ogromny wybór kolekcji i wzorów, że każda kobieta 
może sobie pozwolić na coś pięknego. Kiedyś biżuteria, w Polsce 
przede wszystkim, wydawała się czymś niedostępnym, postrze-
ganym w sposób bardzo elitarny, a Apart to zmienił. 

Tego wieczoru w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej miałaś 
na sobie również bardzo szykowną suknię…
To była wyjątkowa kreacja przygotowana dla mnie specjalnie na 
ten wieczór przez dom mody Prada, pochodziła z archiwum ich 
kolekcji vintage. Myślę, że synonimem elegancji nie jest spekta-
kularność, ale sposób bycia i wewnętrzny spokój, a ja stawiam 
na rzeczy, w których czuję się sobą i czuję się wygodnie.

    
Lubisz takie wielkie gale? 
Każda dziewczynka marzy o tym, żeby 
włożyć suknię balową i zabłysnąć na 
czerwonym dywanie, tak jak ja miałam 
okazję na gali z okazji 40-lecia Apart. 
I  jestem ogromną szczęściarą, że takie 
momenty mi się w życiu zdarzają. Nie 
będę kłamać, że nie lubię takich sytuacji. 
Bywają takie cudowne jak ta z Apart, albo 
kiedy prowadziłam Festiwal Filmowy 
w Wenecji, to były naprawdę magiczne 
dwa tygodnie. Na co dzień się nie stroję, 
nie maluję, biegam w trampkach, ale jest 
we mnie też ta dziewczynka, która cza-
sem chce wyglądać jak księżniczka.  

A co jest dla Ciebie luksusem?
Czas. To jest największy luksus. Od dziecka zawsze miałam takie 
poczucie, że coś mi ucieka. Mało spałam, bo ciągle zdawało mi 
się, że coś tracę. Zawsze chciałam być i astronautą, i gwiazdą 
jakąś i wieloryby ratować. I generalnie byłam niespokojna, bo 
czułam, że mam za mało czasu na wszystko. Na szczęście moja 
praca pozwala mi na to, żeby „mieć kilka żyć”, tak jak marzyłam 
w dzieciństwie. Chyba dlatego właśnie zostałam aktorką. To 
mi daje naprawdę wielką satysfakcję, jeśli chociaż przez chwilę 
poczuję, że udało mi się coś nowego przeżyć, a każda rola jest 
jak prezent, jakbym podarowywała sobie nowe życie. Z różnych 
powodów zrozumiałam, jak ten czas jest ważny w naszym życiu 
i teraz z tego korzystam. 

Rozmawiała: Agnieszka Jastrzębska

Musiałam się wykazać! Zabrałam ich do ulubionej włoskiej  
restauracji, pokazałam im Rzym, moje miasto. Nie mogło 
być inaczej! Zdjęcia powstawały zresztą nie tylko w Rzymie, 
ale też w kilku najpiękniejszych miejscach we Włoszech, jak  
Wenecja, Mediolan, plenery… Pogoda była przepiękna, suknie 
cudowne i diamentów było tyle, że każda dziewczyna mogłaby 
tylko o tym pomarzyć. Cudownie wspominam ten czas.

A jak się pracowało z Marcinem Tyszką, który jest autorem 
jubileuszowej kampanii Apart?
Marcin to wariat! Uwielbiam go! Znamy się już tyle lat, że lepiej 
chyba tego głośno nie mówić (śmiech), za każdym razem, kiedy się 
spotkamy, nie możemy się nagadać. Pracuje się z nim wspaniale! 
Właściwie nie powinnam nazywać tego pracą, bo to jest po pro-
stu przyjemność. A zdjęcia są przepiękne! I to jest fantastyczne, 
że oddają to, czym są Włochy. Pokazują tę ich najpiękniejszą  

Kasi znakomicie 
pracowało się na planie 
zdjęciowym z Marcinem 

Tyszką, który jest 
autorem jubileuszowej 

kampanii Apart
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Krzysztof
PASTOR

Miłość do tańca

Zacznę od Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, bo to jest 
wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej Europy. Co jest w nim 
najbardziej niezwykłe?
Cóż, jako dyrektor baletu muszę powiedzieć, że najbardziej 
wyjątkowy jest zespół baletowy i jego soliści. To oczywiście 
również ważna instytucja kulturalna, z fantastycznymi ludźmi, 
którzy kochają sztukę. Mamy też wspaniałe warunki do pracy, 
największą scenę w Europie, nowoczesne zaplecze techniczne 
i garderoby. Ale teatr tworzą ludzie, a ci, którzy pracują u nas, są 
niezwykli, poczynając od dyrektora naczelnego Waldemara 
Dąbrowskiego. Ale jest także dyrektor artystyczny Mariusz 
Treliński, dyrektor finansowa Hanna Trzeciak, dyrektor 
administracyjny Krzysztof Płatek, a także nasze zespoły techniczne 
prowadzone przez dyrektora Janusza Chojeckiego. Oni wszyscy 
pracują nad jakością przedstawień, dzięki temu możemy naszym 
widzom proponować wspaniały repertuar. 

Od lat Teatr Wielki - Operę Narodową wspiera również marka 
Albert Riele.  
Taki prywatny mecenat jest niezwykle cenny. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni, bo jak wiadomo, to, czym się zajmujemy, czyli 

wystawianie oper i baletów, jest bardzo kosztowne, a dzięki takiemu 
wsparciu możemy pozwolić sobie na zatrudnienie najlepszych 
realizatorów, tworzenie spektakli z muzyką na żywo, przygotowanie 
pięknej scenografii. Każdy taki dowód szczodrości i zrozumienia 
dla wymagań sztuki na najwyższym poziomie jest bardzo cenny 
i nie zostanie zapomniany. 

Pan jest współtwórcą wielkiego sukcesu Teatru Wielkiego  
- Opery Narodowej jako dyrektor Polskiego Baletu Narodowego.  
Jestem bardzo dumny z naszego zespołu i z tego, że przedstawienia 
baletowe cieszą się taką popularnością wśród widzów. Nie tylko 
w Polsce. Dużo podróżujemy po świecie z naszymi spektaklami. 
Muszę przyznać, że to, co udało się przez te osiem lat osiągnąć, 
jest bardzo satysfakcjonujące. 

A gdyby miał Pan wskazać najbardziej niezapomniane 
wydarzenia, które za Pana dyrekcji zapisały się w historii 
Polskiego Baletu Narodowego? 
To z pewnością był pierwszy balet, który przygotowałem z zespołem 
tuż przed objęciem dyrekcji, czyli „Tristan” w 2009 roku. 
Zapraszaliśmy też do współpracy największe światowe nazwiska, F

Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, najważniejszego  
zespołu baletowego w Polsce. Wybitny tancerz i choreograf, choreograf-rezydent  

Het Nationale Ballet w Amsterdamie oraz dyrektor artystyczny baletu  
w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu w Wilnie.  

Z Krzysztofem Pastorem rozmawiamy o wyjątkowym miejscu na mapie  
kulturalnej Europy, jakim jest Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie,  

gdzie marka Apart świętowała niedawno swoje 40-lecie. 
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jak chociażby choreograf William Forsythe, który w 2012 roku 
użyczył nam swój słynny balet „Artifact Suite”. Rok wcześniej 
zrealizowaliśmy jedyny w swoim rodzaju spektakl złożony z trzech 
różnych interpretacji „Święta wiosny” Igora Strawińskiego, który 
był wielkim sukcesem artystycznym. A w ubiegłym roku premierę 
miał balet „Chroma” w choreografii wybitnego angielskiego artysty 
Wayne’a McGregora. Myślę, że te właśnie pozycje stanowią 
kamienie milowe w rozwoju tego zespołu. To produkcje niezwykle 
ważne dla tancerzy i dla publiczności. 

Ten czas jest wyjątkowy również dla Pana osobiście, gdyż 
niedawno obchodził Pan jednocześnie 60. urodziny, 40-lecie 
pracy zawodowej i 30-lecie twórczości choreograficznej. Czy 
przygotowuje Pan z tej okazji jakieś wyjątkowe przedstawienie?
Na szczęście wszelkie uroczystości jubileuszowe mam już za sobą. 
A teraz pracujemy nad nową wersją „Jeziora łabędziego” Piotra 
Czajkowskiego w mojej choreografii. Premiera już 20 maja. Jego 
najsłynniejszy fragment, tak zwany biały akt, zostanie odtworzony 
według słynnej petersburskiej choreografii z końca XIX wieku. 
Jeśli chodzi o pozostałe akty, akcja baletu została nieco zmieniona 
i będzie opierała się na prawdziwych wydarzeniach z czasów 
Czajkowskiego, czyli na historii romansu carewicza Mikołaja 
i Matyldy Krzesińskiej, słynnej baleriny polskiego pochodzenia, 
która tańczyła właśnie w Sankt Petersburgu.     

Zapowiada się naprawdę niezwykle. A czy po tylu latach  
na scenie jako tancerz, choreograf i twórca odczuwa Pan 
zmęczenie?
Oczywiście, to bardzo ciężki zawód, fizycznie i emocjonalnie.  
Ale jednocześnie dający ogromną satysfakcję. Kiedy obserwuję 
tancerzy podczas pracy i występów, widzę, jak wielką radość 
sprawia im entuzjastyczna reakcja publiczności. Wiem, jak ogromną 
energię wyzwala w nich zawsze obecność widzów. W takich 
właśnie momentach nasz zawód jest piękny. I życie jest piękne.  

Rozmawiała: Agnieszka Jastrzębska

PRACUJEMY TERAZ NAD „JEZIOREM 
ŁABĘDZIM” W MOJEJ CHOREOGRAFII. 
PREMIERA JUŻ 20 MAJA. JEGO 
NAJSŁYNNIEJSZY FRAGMENT,  
TAK ZWANY „BIAŁY AKT”, ZOSTANIE 
ODTWORZONY W OPARCIU  
O PIERWSZĄ PETERSBURSKĄ WERSJĘ 
CHOREOGRAFII Z KOŃCA XIX WIEKU. 

Od góry: Krzysztof 
Pastor oraz Yuka 

Ebihara i Vladimir 
Yaroshenko podczas 

próby
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W pracowniach Apart powstał projekt specjalnej biżuterii  
dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Biżuteria nawiązuje  

do motywów architektonicznych Sceny im. Stanisława Moniuszki. 

Delikatna bransoletka i ozdobna szpilka  
są dostępne wyłącznie w butiku internetowym teatru: 

WWW.BUTIK.TEATRWIELKI .PL



Marka Albert Riele współpracuje 
z International Diving Federation  

przy podmorskich eksploracjach,  
między innymi u wybrzeży Tajlandii.

Albert Riele 
Diving 

Expedition

Niezwykłe, ogromne 
granitowe bloki skalne 
similanów układają się 
w podwodne labirynty, 

które zapraszają 
do dziesiątków 

przepływów i pieczar

Tajlandia, a dokładnie 
Morze Andamańskie, 

słynie z najlepszych  
na świecie miejsc  
do nurkowania. 
Natomiast wrak 

Kittiwake można 
spotkać w Grand 

Cayman  
na Karaibach 
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Nurkowanie to 
także spotkania 
z niecodzienną, 

egzotyczną fauną

Challenger  
GMT Limited 

Edition 
343GA23-SS66I-RT-K1,  

zegarek męski, koperta 
43 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

ETA 2893-2, datownik, 
sekundnik, funkcja 

GMT, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek 

kauczukowy, dodatkowa 
bransoleta stalowa  

w komplecie,  
wodoszczelność do 500 m.  

Cena od 8 900 zł 
Dostępny wkrótce

Podmorskie  
eksploracje pozwolą 

na ograniczenie 
degradacji środowiska 

naturalnego

Albert Riele nawiązał współpracę z International Diving  
Federation. W jej ramach powołany został projekt Albert Riele  
Diving Expedition. Jego cel: podmorskie eksploracje 
u wybrzeży Tajlandii. Pierwsza wyprawa została udoku-
mentowana jedynym w swoim rodzaju materiałem filmo-
wo-zdjęciowym. Marka Albert Riele związana z tym szcze-
gólnym żywiołem, jakim jest woda, wyzwala marzenia 
i pragnienie, by je realizować. To także wolność i potrzeba,  
by ją osiągać, w każdym wymiarze życia. To w końcu wyzwanie  
– tak dla wytrzymałości ciała, jak i siły ducha. Albert  
Riele to doskonały zegarek do aktywności wodnych, z opty-
malnym zestawem funkcji, wodoszczelnością aż do 500 m  
i bezbłędnym designem.
International Diving Federation w swojej deklaracji otwarto-
ści zrzesza instruktorów nurkowania wielu federacji, którzy 
pragną wspólnie ustanawiać nowe, lepsze standardy. Szanu-
jąc i akceptując doświadczenia nurków, dorobek oraz pozycję  
w macierzystej agencji szkoleniowej, International Diving Fede-
ration zaprasza do działań w obrębie zorganizowanej i oficjal-
nej federacji zrzeszającej profesjonalnych instruktorów nurko-
wania. Poprzez synergię działań i doświadczeń International 
Diving Federation dba, by nurkowanie było konsekwentnie 
postrzegane jako atrakcyjna i bezpieczna forma aktywności,  
gdzie nacisk na bezpieczeństwo i praktyczne umiejętności ratow-
nicze kładziony jest na wszystkich etapach szkolenia – w myśl  
zasady – SAFETY FIRST!  

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.apart.pl
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Męska marka zegarków Aztorin została 
sponsorem tytularnym słoweńskiego 

FIM Speedway Grand Prix, który 
otworzył sezon 29 kwietnia 2017 roku.

Aztorin 
OFICJALNY PARTNER  
SERII FIM SPEEDWAY 

GRAND PRIX

Marka Aztorin 
jest sponsorem 

i partnerem zawodów 
żużlowych, które 

cieszą się w naszym 
kraju bardzo dużym 
zainteresowaniem

Aztorin Sport
A059.G285, 

zegarek męski, koperta 
44 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, 

datownik, wskaźnik 
24-godzinny, tachymetr, 

mały sekundnik, szkło 
szafirowe, bransoleta 
stal, wodoszczelność  

do 100 m.
Cena od 1 090 zł
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W tym sezonie trzy z 12 
biegów w ramach FIM 
Speedway Grand Prix 

odbędą się w Polsce, 
w Warszawie, Gorzowie 

Wielkopolskim i Toruniu

Marka Aztorin  została oficjalnym partnerem serii FIM Speedway 
Grand Prix w 2017 roku. Była również sponsorem tytularnym sło-
weńskiego FIM Speedway Grand Prix, otwierającego tegoroczny 
sezon żużlowy 29 kwietnia 2017 roku.
Na ten sezon Indywidualnych Mistrzostw Świata zaplanowano 
12 wyścigów. W maju kibice będą mogli cieszyć się żużlowym 
świętem podczas GP na warszawskim Stadionie Narodowym.
Marka Aztorin to zarówno nowoczesny styl, jak i prędkość, wy-
zwanie i adrenalina, czyli wszystko, co ceni sobie współczesny 
mężczyzna.  Aztorin idealnie wpisuje się więc w sport wymagający 
dynamizmu, odwagi i siły. Współpraca z FIM Speedway Grand 
Prix jest naturalną konsekwencją sportowego ducha Aztorin. 
Torben Olsen, dyrektor zarządzający  Grand Prix FIM Speedway 
cieszy się, że marka Aztorin wspiera tak prestiżowe zawody żuż-
lowe. Powiedział również, że wiele z atrybutów stylu, które Aztorin 
propaguje, doskonale wpisuje się w FIM Speedway Grand Prix. 
Uważa także, że dzięki marce Aztorin są szczególnie uprzywile-
jowani, więc liczą na wspaniały sezon żużlowy. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.apart.pl
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Wielkie święto zegarkowe w Bazylei. 
Zarezerwowane dla najlepszych, dostępne dla 

wybranych. Wielu z wystawców to marki dostępne 
w Polsce za sprawą Apart. Wśród nich Elixa  

– modowe zegarki i biżuteria dla kobiet.

Baselworld
2017

Przedstawiciel 
marki dokonuje 

prezentacji nowości 
biżuteryjnych Elixa, 

Jessica Mercedes 
z zaciekawieniem 

słucha i przymierza

Olivier Janiak i Jessica 
Mercedes podczas 

pogawędki nad 
gablotą wypełnioną 

zegarkowymi 
nowościami  
marki Elixa
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Już trzeci raz mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wielkim 
wydarzeniu. Targi słyną z oszałamiającego wręcz rozmachu  
– ekskluzywne marki rywalizują estetyką i wytwornością  
stoisk. Wśród firm obecnych na Baselworld znaleźć można  
wiele znamienitych, jak choćby Zenith, dostępny w Polsce 
wyłącznie w Apart. Jako ekspert w zegarmistrzostwie, Apart  
po raz kolejny zaprosił Oliviera Janiaka do Bazylei, by zapoznał 
się z gorącymi premierami 2017 – to właśnie targi Baselworld 
rozpoczynają rok w świecie zegarków. Olivierowi towarzy- 
szyły blogerki: Jessica Mercedes, jedna z najważniejszych  
polskich blogerek modowych, a także Pica Pica – duet  
specjalistek od biżuterii i dodatków. Na uwagę zasłużyło  
piękne stoisko Elixa, doskonale wpisujące się w charakter  
marki. Delikatne barwy zgaszonego fioletu i zieleni, ciekawe 
kształty żyrandoli oraz lustra zawieszone na ścianach  
– wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat, współgrający 
z nowoczesnym i zmysłowym charakterem marki i stwarza- 
jący doskonałe warunki do zapoznania się z najnowszą  
kolekcją zegarków i biżuterii. Wieczór znów z Elixą – odbyła się 
kolacja dla VIP-ów z całego świata, z okazji obecności marki 
w już ponad 30 krajach, w Volkhaus Basel, jednym z najbardziej 
prestiżowych lokali gastronomicznych w Bazylei.

Stoisko Elixa stworzone 
zgodnie z filozofią 

marki: „Essence of the 
Moment”. Każdy z gości 

czuł się w otoczeniu 
nowoczesnego, a zarazem 

subtelnego designu 
w sposób wyjątkowy

F

Wyczekiwane nowe wzory 
z katalogu Elixa. Marka 
dynamicznie się rozwija 

i cieszy się sympatią 
i uznaniem klientek  

na całym świecie
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Słynne zegarki 
kieszonkowe 
Albert Riele. 

Na pierwszym 
planie model, 

w którym, 
dzięki ażurowej 

konstrukcji, 
można 

podziwiać  
pracę 

mechanizmu

Obok Elixy na Baselworld prezentowane były także inne marki, 
których Apart jest jedynym dystrybutorem w Polsce: Albert 
Riele, Bergstern, Aztorin oraz AM:PM. 
Albert Riele wzbudzał uznanie swoją wysmakowaną, ale dostępną 
elegancją, Bergstern przykuwał spojrzenia swoim aspirującym 
designem, Aztorin tworzył aurę autentycznego, męskiego stylu, 
AM:PM kusił kolorami, a także licencjonowanymi modelami 
z motywami i postaciami zarówno z filmów Disneya, jak i z uni-
wersum Star Wars.
Bardzo przypadło nam do gustu stoisko Zenith – prawdziwie 
męski świat, gdzie można było skorzystać z usług barbera. 
Odnalazła się w nim również Jessica – skorzystała z profesjo-
nalnego stanowiska do konserwacji obuwia. Prawdziwa klasa. 
Zenith pokazał m.in. nową odsłonę rockowego zegarka in-
spirowanego dorobkiem i stylem supergrupy Rolling Stones,  
z będącym wizytówką marki wysokosprawnym mechanizmem 
El Primero, jak też specjalnym, wysmakowanym czasomierzem 
powstałym we współpracy z Land Roverem, na cześć pierwsze-
go luksusowego auta terenowego Range Rover. 
Breitling również zrobił doskonałe wrażenie, zapraszając gości 
do świata lotnictwa i profesjonalnego pomiaru czasu. Popisał 
się ultranowoczesnymi modelami lotniczymi, z zaawansowa-
nymi funkcjami i wyśrubowanymi parametrami – w nowej 
ofercie są zarówno modele z  werkami automatycznymi, jak  
i kwarcowymi klasy high-end. Na kolejną relację z Baselworld  
– na pewno nas tam nie zabraknie – zapraszamy już za rok!

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.apart.pl

Kolekcje Albert Riele 
to wielka różnorodność 

modeli, a wszystkie 
równie wysmakowane 

i wysublimowane, łączące 
tradycję z nowoczesnością
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Odwiedziliśmy stoiska 
Breitling oraz Zenith, 

luksusowych marek 
z oferty Apart. Oba robiły 

doskonałe wrażenie,  
a to tylko oprawa dla 
świetnych zegarków

Było co podziwiać. 
Marki  

prześcigają się  
we wprowadzaniu 
nowych rozwiązań 
i technologicznych 

innowacji  
– w tej branży to 

wręcz konieczność

Targi Baselworld  
co roku imponują 

przepychem i luksusem. 
Na zdjęciu prestiżowe 

stoisko Elixy

W W W. A PA R T . P L 33



Z lewej: Nina Nurzyńska-
-Mazurek i Paulina Berka 

w imieniu firmy Apart 
odebrały nagrodę dla Elixy. 
Z prawej: Krystyna Tęcza 

z firmy Bauer z Magdą 
Samoraj z Apart

Gala wręczenia statuetek, wykonanych 
w pracowniach Apart – partnera  

wydarzenia, odbyła się w Warszawie  
po raz 18. Marka Elixa z oferty Apart  

zwyciężyła w kategorii „Biżuteria popularna”.

Elixa  
z nagrodą!

DOSKONAŁOŚĆ  
MODY 2016

Duet jurorów, 
uznanych 

specjalistów 
związanych  

z branżą modową:  
Katarzyna 

Sokołowska, 
ambasadorka 

Apart, oraz Maciej 
Brzozowski

Anna Wendzikowska 
oraz  Joanna Krupa wzięły 

udział w uroczystej Gali 
Doskonałość Mody

A PA R T  L A T O  2 0 1 7

 W Y D A R Z E N I A 

34



Biżuteria marki Elixa 
jest silnie osadzona 

w aktualnych trendach 
i charakteryzuje się 

wyrazistymi koncepcjami

Pokaz „Chemistry”  
na wiosnę-lato 2017 

autorstwa Lidii Kality 
uświetniła biżuteria Elixa

„Doskonałość Mody” to jedna z najbardziej prestiżowych nagród 
wręczanych za doskonały styl. Tym razem w wąskim gronie lau-
reatów znalazła się marka Elixa. Zwyciężyła w kategorii „Biżuteria 
popularna”. Elixa jest silnie osadzona w aktualnych trendach, 
a jednocześnie charakteryzuje się rozpoznawalnym stylem i wy-
razistymi koncepcjami. To projekty, które wprost emanują in-
dywidualizmem i pewnością siebie. Wybrało ją grono uznanych 
specjalistów, związanych z szeroko pojętą branżą mody, a byli to: 
Joanna Bojańczyk, Katarzyna Sokołowska – ambasadorka Apart, 
Zuza Krajewska, Joanna Lorynowicz, Vasina, Maria Szaj, Katarzyna 
Miśkowiec, Wojciech Rostowski i Maciej Brzozowski. Kapituła 
wytypowała zwycięzców najlepszych produktów dostępnych na 
polskim rynku w 21 kategoriach, wśród których są nagradzane 
m.in.: polskie i zagraniczne marki ekskluzywne i popularne, w tym 
obuwnicze i zajmujące się projektowaniem torebek; wyróżnia się 
wydarzenia i debiuty projektanta roku oraz dodatki w kategorii 
– tu zwyciężyła Elixa. 
Dodatki Elixy wystąpiły także jako dopełnienie stylizacji podczas 
pokazu pt. „Chemistry” Lidii Kality, który – obok uhonorowania 
wyróżnionych – był jedną z atrakcji wieczoru. Projektantka za-
prezentowała autorskie propozycje na tegoroczną wiosnę i lato, 
a intensywne wzory Elixy świetnie dopełniły zwiewne, utrzymane 
w subtelnej kolorystyce projekty.  

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.apart.pl
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Po raz czternasty magazyn „Gala” przeprowadził plebiscyt 
Róże Gali. Statuetki Róż Gali prosto z pracowni firmy Apart 
zostały wręczone laureatom! Czytelnicy i kapituła wybrali 
osoby, które w danym roku odniosły sukces na różnych polach. 
Sponsor plebiscytu, firma Apart, zaprojektowała i wykonała 
stylowe, personalizowane statuetki ze srebra i szkła dla zwy-
cięzców we wszystkich kategoriach, a zostali nimi: Andrzej 
Seweryn – w kategorii Film, za docenioną już wielokrotnie rolę 
w obrazie „Ostatnia rodzina”, Piotr Kraśko – w kategorii Media, 
Małgorzata Kożuchowska – nagrodzona za rolę w spektaklu 
„Ich czworo” – w kategorii Teatr, Margaret w duecie z Mattem 
Duskiem – w kategorii Muzyka, Anna Fryczkowska – w kate-
gorii Książki oraz wokalista Michał Szpak – w kategorii Online. 
Specjalne wyróżnienie przyznano aktorce Magdalenie Różczce 
za jej zaangażowanie w działalność charytatywną.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.apart.pl

14. Róże Gali z Apart
Aktorka 

Magdalena 
Różczka została 

laureatką 
nagrody 

specjalnej  
Róże Gali
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To była już dwudziesta edycja popularnego plebiscytu, który 
wśród swoich czytelników, a co za tym idzie – również telewi-
dzów, przeprowadził magazyn „Tele Tydzień”. Od wielu lat  
marka Apart jest sponsorem statuetek Telekamer. Ponownie 
uhonorowani zostali twórcy produkcji telewizyjnych, prezente-
rzy, aktorzy i  osobowości małego ekranu. Tego wieczoru  
z przyznanych przez widzów wyróżnień cieszyli się m.in.:  
Barbara Kurdej-Szatan i Michał Żebrowski, Agustin Egurrola, 
Anita Werner, Dariusz Szpakowski, Marcelina Zawadzka.  
Szczególne wyróżnienia przyznano twórcom seriali „Belfer” 
oraz „Ranczo” (Złota Telekamera), natomiast z okazji 60-lecia 
pracy artystycznej platynową statuetkę otrzymała aktorka  
Teresa Lipowska. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.apart.pl

Apart bohaterem  
na czerwonym  

dywanie

Piękny 
i doskonały duet 

rodzinno- 
-prezenterski: 

Krystyna Loska 
z córką Grażyną 

Torbicką

Laureaci 
Telekamer 

w poszczególnych 
kategoriach 

nie kryli 
wzruszenia. Dla 

nich to ważne 
nagrody, bo 
przyznają je 

widzowie oraz 
czytelnicy  

„Tele Tygodnia” 

Anita Werner, 
dziennikarka 

TVN, 
ze swoją  

Telekamerą 
w kategorii 
prezenter 
informacji
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2. MODEL 3D  
I ODLEW WOSKOWY

Na bazie projektu w dedykowanym 
programie komputerowym 
powstaje model 3D, będący 

podstawą do wykonania 
fotopolimerowego wydruku 3D. 

Służy on do zrobienia  
modelu-wzorca metodą traconego 

wosku, który z kolei umożliwia 
produkcję silikonowych form. Do 

form wtryskuje się wosk – powstają 
woskowe modele.

1. POCZĄTEK
Pierwszy etap cudownego procesu 
powstawania biżuterii, w którym 

projektant przelewa swoją wizję na 
papier w postaci szkicu. Projektowanie 

pierścionka wymaga doświadczenia 
i wiedzy, w tym znajomości wytycznych 
konstrukcyjnych, które musi spełniać 

gotowy wyrób.

diamentów
w pierścionku
– kulisy powstawania

doskonałych
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Jubileusz 40-lecia, zgodnie z tradycją, nazywany jest rubinowym. 
Rubin, niezwykły kamień o głębokiej barwie, symbolizujący  
obfitość i dynamizm, jest oczywiście obecny w kolekcjach Apart. 
Marka postanowiła jednak uczcić cztery dekady istnienia, tworząc 
wyjątkową edycję ekskluzywnych pierścionków z żółtego lub 
białego złota, z których każdy zdobi 40 diamentów o łącznej masie 
0,40 ct. Apart to nie tylko największa, najbardziej rozpoznawalna 
i ciesząca się wielkim uznaniem Klientów marka jubilerska. To także 
40 lat tradycji, doskonałego rzemiosła w produkcji biżuterii, w tym 
złotej z diamentami. Warsztat i doświadczenie są obecnie  
wspierane przez najnowocześniejszy sprzęt i technologię. Jubile-
uszowe pierścionki powstały w pracowniach Apart, począwszy 
od zamysłu projektanta, przelanego na papier w formie szkicu, 
przez wszystkie etapy produkcji, po ręczne wykończenie i finalną 
kontrolę jakości. 
Oprócz rocznicowych pierścionków, w ofercie znajduje się również 
linia ponadczasowych wzorów z pojedynczym brylantem  
o masie 0,40 ct.

Wytworne, olśniewające  
blaskiem 40 brylantów pierścionki, 
zaprojektowane specjalnie  
na 40-lecie firmy Apart.

3. WOSKOWE DRZEWKO 
I ODLEW

Woskowe modele osadza się na trzpieniu, 
w wyniku czego powstaje woskowa choinka. 

Następnie umieszczana jest ona w tulei, 
w celu zalania jej gipsem. W wyniku 

wypalania dokonuje się tracenie wosku.  
Po wystudzeniu tulei gips wypłukiwany 

jest wodą pod dużym ciśnieniem. 
W ten sposób uzyskujemy choinkę złotych 
pierścionków. Po ostygnięciu form złoto 

uwalniane jest w myjce ciśnieniowej.

4. DOKŁADNA 
OBRÓBKA PRODUKTU
Pierwszym krokiem jest odcięcie 

złotych wyrobów od trzpienia. 
Następuje po nim pieczołowita 

obróbka, za którą odpowiedzialni 
są doświadczeni i wykwalifikowani 
złotnicy. Elementem obróbki jest, 

przykładowo, szlifowanie.  
Po obróbce pierścionek jest w pełni 

gotowy do oprawienia kamieni 
szlachetnych.

5. OPRAWA KAMIENI
Ręczne osadzanie kamieni jest 

w Apart standardem w przypadku 
wielu wzorów biżuterii 

z diamentami. Czynność ta 
wymaga nie lada precyzji, a także 

cierpliwości. Ten etap niejako 
wieńczy powstawanie pierścionka 

– gdy wprawna ręka jubilera 
dogina krapy tak, by umocowanie 

kamienia było prawidłowe.

6. KONTROLA 
JAKOŚCI

Gdy na pierścionek zostanie 
naniesiony laserowy 

grawerunek – logo Apart, 
zostaje on poddany kontroli 

jakości, podczas której 
bardzo wnikliwie bada się, 

czy produkt spełnia wysokie 
kryteria jakości. Przed 
wydaniem pierścionka 

do salonu musi zachodzić 
pewność, że finalny wyrób 

jest wolny od wszelkich wad.
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Pięknie oszlifowane diamenty ujawniają się w baśniowej grze barw, 
przypominając mieniące się odbicia w labiryncie  

weneckich kanałów. Ta feeria zachwyca swą nieskazitelną urodą. 
Zapraszamy na włoski spacer uliczkami spowitymi  

w oryginalne i zniewalające diamenty. 

BELLEZZA
Passione

Z miłości do piękna

J U B I L E U S Z O W A  K O L E K C J A  D I A M E N T Ó W

PER LA



Pierścionki
wzór 109.898,

brylanty 40 szt. – 0,40 ct,
złoto pr. 585

Cena od 4 490 zł



Pierścionki
wzór 103.520,  

brylant – 0,40 ct,  
złoto pr. 585

Cena od 7 990 zł
Wzór dostępny również  

w innych karatowościach



Pierścionek 
wzór 100.309,  

brylant – 0,25 ct, 
złoto pr. 585

 Cena od 3 990 zł
Wzór dostępny również  

w białym złocie oraz  
w innych karatowościach

Pierścionek 
wzór 100.300,  

brylant – 0,19 ct,  
złoto pr. 585

Cena od 2 790 zł
Wzór dostępny również  

w żółtym złocie oraz  
w innych karatowościach



Kolczyki
 wzór 100.396,  

brylanty 2 szt. – 0,71 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 11 990 zł
Wzór dostępny również  

w innych karatowościach

Zawieszka
wzór 100.396, 

brylant – 0,35 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 5 990 zł
Wzór dostępny również  

w innych karatowościach 



Pierścionek
wzór 100.396,  

brylant – 0,34 ct,  
złoto pr. 585 

Cena od 6 490 zł
 Wzór dostępny również  
w innych karatowościach

Pierścionek
wzór 100.396, 

brylant – 0,19 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 3 190 zł
 Wzór dostępny również  
w innych karatowościach



Naszyjnik 
 wzór 103.669,  

brylanty 83 szt. – 0,52 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 12 990 zł
 Wzór dostępny również  

w białym złocie

Harmonijne połączenie zmysłowego  
naszyjnika wraz z delikatnie zdobioną  
brylantami bransoletką jest jak blask  

świateł rzymskiej metropolii,  
które nigdy nie gasną.

Nowa 
interpretacja



Bransoleta
wzór 103.669,  

brylanty 55 szt. – 0,21 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 9 590 zł
 Wzór dostępny również  

w białym złocie



Bransoleta 
wzór 103.672, 

 brylanty 213 szt. – 0,93 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 15 990 zł



Pierścionek
wzór 103.672, 

brylanty 98 szt. – 0,43 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 4 990 zł

Kolczyki
wzór 103.672,  

brylanty 144 szt. – 0,61 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 6 990 zł
Do kompletu naszyjnik 

Czyż nie przypominają – jak niegdyś zauważono  
– kropli porannej rosy znad jeziora Como lub bogactwa 
gwiazd rozświetlających niebo nad czystymi wodami 

otoczonymi skalistymi szczytami Alp? 

Doskonałość  
w każdym calu



Pierścionek 
wzór 160.303,  

diamenty 31 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 1 790 zł
Wzór dostępny również  

w białym złocie

Pierścionek
wzór 160.295,  

brylanty 19 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585

 Cena od 2 090 zł



Zawieszka
wzór 160.360, 

diamenty 37 szt. – 0,10 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 749 zł
Wzór dostępny również 

w białym złocie

Kolczyki 
wzór 160.360, 

diamenty 74 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 1 549 zł
Wzór dostępny również  

w białym złocie



Naszyjnik 
wzór 103.684, 

brylanty 49 szt. – 0,63 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 13 490 zł

Bransoleta
wzór 103.684,  

brylanty 49 szt. – 0,64 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 8 990 zł

Połączenie żółtego złota z doskonałym 
 pięknem skrzących się brylantów olśniewa  
swą delikatnością oraz przywodzi na myśl  
niezwykle ekskluzywną Gallerię Vittorio  

Emanuele II w Mediolanie.

Romantyczne 
piękno



Pierścionek 
wzór 103.421,  

brylanty 7 szt. – 0,30 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 3 690 zł

Kolczyki
wzór 103.421,  

brylanty 14 szt. – 0,41 ct,  
złoto pr. 585

Cena od 3 990 zł



Naszyjnik
wzór 202.102, 

brylanty 69 szt. – 0,35 ct, 
złoto pr. 750 

Cena od 14 990 zł

Kolczyki
wzór 202.102,  

brylanty 176 szt. – 1,11 ct, 
złoto pr. 750 

Cena od 29 990 zł



Pierścionek
wzór 202.100,  

brylanty 42 szt. – 0,43 ct, 
złoto pr. 750

Cena od 18 990 zł

Pierścionek
wzór 202.101, 

brylanty 40 szt. – 0,35 ct, 
złoto pr. 750

Cena od 14 990 zł



Bransoleta
wzór 186.180, 

diamenty 93 szt. – 0,38 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 6 490 zł



Bransoleta
 wzór 186.173, 

diamenty 48 szt. – 0,16 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 4 990 zł

Bransoleta
wzór 186.174, 

diamenty 77 szt. – 0,38 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 6 490 zł

Fascynuje, przyciąga i skupia  
na sobie uwagę. Do końca jednak  

pozostaje nieodgadniony. Podobnie  
jak aura weneckiego karnawału  
– zawsze niezwykle tajemnicza.

Subtelny 
detal





PRAGNIENIA
Ukryte

Kwintesencja włoskiej filozofii to dolce vita. Twórcza radość, 
romantyczna sceneria, spontaniczność oraz pasja. Wszystko,  

co potrzebne, by powstało dzieło wytworne, a zarazem doskonałe.
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Arcydzieło w roli głównej
Czerpie inspiracje z natury i poddaje się wizji  

mistrza, skradając uwagę nieskazitelnym pięknem 
i uwodząc zmysłowym lśnieniem.

Pierścionek
wzór 101.233,

brylant – 0,06 ct,
złoto pr. 585

Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 109.825,

diamenty 7 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 375

Cena od 649 zł

Pierścionek
wzór 189.147

brylant – 0,08 ct,
złoto pr. 585

Cena od 1 590 zł
Wzór dostępny również  

w wersji brylant – 0,12 ct
Cena od 2 290 zł

Pierścionek
wzór 101.218,

brylanty 3 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585

Cena od 1 759 zł

Pierścionek
wzór 160.390,

diamenty 10 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 585

Cena od 769 zł

Pierścionek
wzór 160.394,

diamenty 37 szt. – 0,15 ct,
złoto pr. 585

Cena od 2 690 zł



Kolczyki 
wzór AP127-3974, 

złoto pr. 333
Cena od 439 zł

Pierścionek 
wzór 109.461, 

brylant – 0,10 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 1 690 zł
 Do kompletu kolczyki  

i zawieszka.  
Wzór dostępny również 

w innych karatowościach

Pierścionek 
wzór 160.294, 

diamenty 19 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 999 zł
 Wzór dostępny również  

w białym złocie

Pierścionek 
wzór 160.158,  

diamenty 40 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 1 729 zł
Wzór dostępny również  

w białym i różowym złocie

Bransoleta 
wzór AP127-5861, 

złoto pr. 333 
Cena od 2 219 zł



Kolczyki 
wzór AP126-6871, 

złoto pr. 333 
Cena od 1 029 zł

Naszyjnik
wzór AP127-6910,

 złoto pr. 333
Cena od 1 139 zł

Bransoleta 
wzór AP127-6911, 

złoto pr. 333
Cena od 559 zł

Pierścionek
wzór AP127-0127, 

złoto pr. 585 
Cena od 1 059 zł

Bransoleta
 wzór AP127-6101, 

złoto pr. 585 
Cena od 2 299 zł

Bransoleta 
wzór AP127-1581, 

złoto pr. 333 
Cena od 3 899 zł

Pierścionek 
wzór AP126-8396, 

cyrkonia, złoto pr. 333
Cena od 559 zł

Pierścionek 
wzór AP126-8386, 

cyrkonia, złoto pr. 333 
Cena od 559 zł

 Pierścionek 
wzór AP126-8406, 

cyrkonia, złoto pr. 333
Cena od 559 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-7003,

złoto pr. 375
Cena od 1 499 zł

Bransoleta 
wzór AP127-6966,

złoto pr. 375
Cena od 999 zł

Pierścionek 
wzór AP127-9753, 

złoto pr. 333
Cena od 479 zł

Naszyjnik 
wzór AP127-6751,

złoto pr.  375
Cena od 1 729 zł

Bransoleta
wzór AP127-6752, 

złoto pr. 375
Cena od 599 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-5085,

cyrkonia, 
srebro rodowane
Cena od 144 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5374, 

cyrkonia,
złoto pr. 333

Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP127-6755, 

cyrkonie,
złoto pr. 333

Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór K-579.02, 

złoto pr. 333
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP127-5741,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 84 zł

Kolczyki
wzór AP127-5087,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 104 zł

Kolczyki
wzór AP127-9609, 

cyrkonie, złoto pr. 375
Cena od 269 złKolczyki

wzór AP127-5979, 
cyrkonie,

złoto pr. 333
Cena od 449 zł



Kolczyki 
wzór 103.421, 

brylanty 14 szt. – 0,41 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 3 990 zł
 Do kompletu: pierścionek, 

naszyjnik i bransoleta

Pierścionek 
wzór 103.421, 

brylanty 7 szt. – 0,30 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 3 690 zł
 Do kompletu: kolczyki, 
naszyjnik i bransoleta

 

Naszyjnik 
wzór 186.184, 

brylanty 199 szt. – 2,51 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 24 990 zł

Bransoleta 
wzór 103.626, 

brylanty 1 014 szt. – 3,21 ct, 
szafiry, złoto pr. 585
Cena od 44 990 zł



Kolczyki 
wzór AP126-5116, 

złoto pr. 585 
Cena od 989 zł

Naszyjnik 
wzór AP126-5609, 

złoto pr. 585 
Cena od 4 399 zł

Pierścionek 
wzór AP125-4447, 

złoto pr. 333 
Cena od 759 zł

Pierścionek 
wzór P-961.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333 
Cena od 749 zł

Bransoleta 
wzór AP126-3479, 

złoto pr. 585 
Cena od 2 559 zł

Pierścionek
 wzór AP126-5759,

 złoto pr. 333 
Cena od 349 zł



W W W. A PA R T . P L 67

Naszyjnik
wzór AP127-9298, 

złoto pr. 375
Cena od 419 zł

Bransoleta
wzór AP128-0913,

złoto pr. 333
Cena od 459 zł

Pierścionek
wzór AP127-5769,

złoto pr. 333
Cena od 309 zł

Kolczyki
wzór K-577.01,

złoto pr. 333
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór K-566.01,

złoto pr. 333
Cena od 189 zł

Naszyjnik
wzór AP127-9805,

złoto pr. 333
Cena od 679 zł

Kolczyki
wzór AP127-9761, 

złoto pr. 375
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór K-540.01,

złoto pr. 333
Cena od 219 zł
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Naszyjnik
AP127-1801,
 złoto pr. 333

Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór K-537.01,  

złoto pr. 333
Cena od 189 zł

Naszyjnik
wzór AP127-9964,

srebro rodowane
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AP127-9962,

srebro rodowane
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP127-7746,
srebro rodowane
Cena od 119 zł
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Urok detalu
Lekkie i bezpretensjonalne motywy 

w pełnych wdzięku formach,  
bawiących się skojarzeniami 

 i nutą asymetrii.

Bransoleta
wzór AP127-9864,

cyrkonia,  
srebro rodowane
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP127-7747,
srebro rodowane 
Cena od 79 zł

Naszyjnik
wzór AP127-7713,
srebro rodowane
Cena od 164 zł

Kolczyki
wzór AP127-7712,
srebro rodowane
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP127-9960,

cyrkonia,  
srebro rodowane
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP127-7745,
srebro rodowane
Cena od 164 zł
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Kobiecość
Ma wiele twarzy. Fascynuje, gdy można 

w niej zobaczyć, jak dzięki pięknej  
i prostej formie zyskuje nowy wymiar 

oraz uwodzicielską moc.

Naszyjnik
wzór AP126-8581,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór 109.869,

diamenty 15 szt. – 0,07 ct,
złoto pr. 375

Cena od 1 190 zł

Naszyjnik
wzór 109.868,

brylant – 0,007 ct,
złoto pr. 375

Cena od 749 zł

Kolczyki
wzór AP126-8578,

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP126-1993,
srebro rodowane
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór 109.586,

diament – 0,005 ct,
złoto pr. 585

Cena od 619 zł



Kolczyki 
wzór AP126-5712,

 cyrkonie, srebro rodowane
Cena od 189 zł

Pierścionek  
podwójny 

wzór AP124-7631, 
cyrkonie, srebro rodowane

Cena od 179 zł

Naszyjnik
 wzór AP126-5714,

 cyrkonie, srebro rodowane
Cena od 349 zł

Bransoleta 
wzór AP125-8845, 

cyrkonie,  
srebro rodowane 
Cena od 399 zł

Pierścionek 
wzór AP124-8232, 

cyrkonie,  
srebro rodowane 
Cena od 179 zł

Pierścionek 
wzór AP125-5747,

 cyrkonie, srebro rodowane 
Cena od 169 zł

Pierścionek
 wzór AP122-8939,  

cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane 
Cena od 169 zł

Bransoleta 
wzór AP125-4401, 

cyrkonie, srebro rodowane 
Cena od 499 zł

Bransoleta 
wzór AP125-8785, 

cyrkonie,  
srebro rodowane 
Cena od 489 zł



Kolczyki 
wzór AP126-5886, 

złoto pr. 333 
Cena od 569 zł

Bransoleta
 wzór AP126-7998, 

cyrkonia, złoto pr. 333
Cena od 439 zł

Naszyjnik 
wzór AP126-7997, 

cyrkonia, złoto pr. 333
Cena od 699 zł

Zegarek 
Albert Riele

030LQ-08-SP88I-TN 
Cena od 1 990 zł

 
Pierścionek 
wzór P-949.02, 

złoto pr. 333 
Cena od 309 zł

Pierścionek 
wzór AP127-5805, 

złoto pr. 585 
Cena od 539 zł
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Pierścionek
wzór AP127-9582, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór AP127-8185, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AP127-7921, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 749 zł

Pierścionek
wzór P-993.01,

złoto pr. 333
Cena od 289 zł

Kolczyki
wzór K-564.01,

złoto pr. 585
Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór P-998.01,

złoto pr. 585
Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AP127-7914, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 559 zł

Dotyk złota 
Delikatne formy, muśnięte ciepłem złota. 

Nadaje ono miękkości i łagodnego blasku nawet tam, 
gdzie pojawia się wyrazisty kontrast.
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Kolczyki
wzór 109.892,

diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór 109.891,

diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 499 zł
Bransoleta
wzór 109.900,

diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 679 zł

Naszyjnik
wzór 109.885,

diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 1 090 zł

Naszyjnik
wzór 109.884,

diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 749 zł
Wzór dostępny również 
w biało-różowym złocie Naszyjnik

wzór AP127-6455,
cyrkonie,  

srebro rodowane
Cena od 189 zł



Kolczyki 
wzór AP127-6738, 

złoto pr. 585 
Cena od 859 zł

Naszyjnik 
wzór AP127-6733, 

złoto pr. 585 
Cena od 3 399 zł

Pierścionek 
wzór AP124-6328, 

złoto pr. 333 
Cena od 699 zł

Zegarek 
Albert Riele 

128LQ16-SYD33D-TZ 
Cena od 9 040 zł

Bransoleta 
wzór AP126-6770, 

złoto pr. 333 
Cena od 289 zł



Kolczyki 
wzór 202.102, 

brylanty 176 szt. – 1,11 ct, 
złoto pr. 750 

Cena od 29 990 zł

Naszyjnik 
wzór 202.102, 

brylanty 69 szt. – 0,35 ct, 
złoto pr. 750 

Cena od 14 990 zł

Pierścionek 
wzór 202.100, 

brylanty 42 szt. – 0,43 ct, 
złoto pr. 750 

Cena od 18 990 zł

Zegarek 
Albert Riele 

128LQ16-SYD33D-TZ 
Cena od 9 040 zł
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Utkane ze złota
Mozaikowe kompozycje detali o koronkowej 

strukturze wypełniają łagodne kształty  
ażurowymi ornamentami. 

Naszyjnik
wzór AP127-0305,

złoto pr. 375
Cena od 459 zł

Naszyjnik
wzór AP127-9244,

złoto pr. 585
Cena od 2 659 zł

Pierścionek
wzór P-974.01, 

cyrkonie, 
złoto pr. 333

Cena od 479 zł

Pierścionek
wzór AP127-7972, 

złoto pr. 333
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP127-9235,

złoto pr. 585
Cena od 1 539 zł

Bransoleta
wzór AP127-0305,

złoto pr. 375
Cena od 459 zł



A PA R T  L A T O  2 0 1 778

Kolczyki 
wzór AP126-5605, 

srebro rodowane 
Cena od 319 zł

Naszyjnik 
wzór AP126-4094, 

srebro rodowane 
Cena od 1 399 zł

Bransoleta
 wzór AP126-4137, 

srebro rodowane 
Cena od 699 zł

Bransoleta 
wzór AP126-4114, 
srebro rodowane 
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór 116.182,

diamenty 2 szt. – 0,008 ct,
złoto pr. 375

Cena od 329 zł

Naszyjnik
wzór 109.851,

diamenty 5 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 699 zł

Naszyjnik
wzór 109.912,

diament – 0,003 ct,
złoto pr. 375

Cena od 749 zł

Zawieszka
wzór 109.897,

diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 499 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-8947, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 699 zł 

Naszyjnik
wzór AP127-7644,

złoto pr. 375
Cena od 779 zł 

Kolczyki
wzór AP127-7875,

złoto pr. 375
Cena od 469 zł

Bransoleta
wzór AP127-6451,

złoto pr. 333
Cena od 329 zł

Naszyjnik
wzór AP127-7243,

złoto pr. 333
Cena od 549 zł 
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Historie miłosne
Nakreślona subtelnymi liniami 
opowieść o miłości, wypełniona 

czułymi niuansami.  
Romantyczna i pełna symboli,  

jak najpiękniejszy miłosny poemat.

Zawieszka
wzór 109.889,

diamenty 5 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 375

Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór 109.886,

diamenty 6 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 375

Cena od 799 zł

Bransoleta
wzór 109.886,

diamenty 6 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 375

Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór 109.890,

diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 849 zł

Bransoleta
wzór AP127-9806,

złoto pr. 375
Cena od 339 zł
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Zawieszka
wzór AP127-4291,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 114 zł

Kolczyki
wzór AP127-4292,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 144 zł

Zawieszka
wzór AP126-0265,

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 94 zł

Kolczyki
wzór AP126-0266,

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 179 zł 

Kolczyki
wzór AP124-8257,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP125-5743,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 159 zł

Bransoleta 
wzór 930, 

brylanty 521 szt. – 1,76 ct, 
złoto pr. 585 

Cena od 19 990 zł
 Do kompletu kolczyki  

i pierścionek 

Kolczyki 
wzór 188.111,

 brylanty 36 szt. – 0,32 ct, 
szafiry, złoto pr. 585 
Cena od 12 990 zł

Zawieszka 
wzór 188.111, 

brylanty 22 szt. – 0,16 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

Cena od 6 990 zł

Bransoleta 
wzór 188.111, 

brylanty 32 szt. – 0,51 ct, 
szafiry, złoto pr. 585
Cena od 16 990 zł

Pierścionek 
wzór 188.111, 

brylanty 24 szt. – 0,10 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

Cena od 3 790 zł
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Kropla koloru
Oprawiona w złote ramy stylu vintage witalność 

i energia wysmakowanej palety barw.  
Ulotna niczym igrający z włosami wiatr, dający 

poczucie nieskrępowanej beztroski.

Naszyjnik
wzór AP128-4724, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP128-5207, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 389 zł 

Pierścionek
wzór AP128-5210, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AP128-5106, 

cyrkonie, złoto pr. 585
Cena od 569 zł

Pierścionek
wzór AP128-5214, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 389 zł

Naszyjnik
wzór AP128-4722, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP128-5420, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór AP128-5088, 

cyrkonia, złoto pr. 585
Cena od 299 zł 



Kolczyki 
wzór 115.163, 

brylanty 42 szt. – 0,49 ct, 
szafiry, złoto pr. 585 

Cena od 5 590 zł

Naszyjnik 
wzór 115.163,  

brylanty 552 szt. – 6,17 ct, 
szafiry, złoto pr. 585 
Cena od 79 990 zł

Bransoleta 
wzór 115.163, 

brylanty 228 szt. – 2,82 ct, 
szafiry, złoto pr. 585 
Cena od 31 990 zł

Pierścionek 
wzór 115.163, 

brylanty 38 szt. – 0,53 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

Cena od 6 990 zł

Pierścionek 
wzór 115.162, 

brylanty 13 szt. – 0,19 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

Cena od 3 890 zł

Pierścionek 
wzór 115.161, 

brylanty 19 szt. – 0,30 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

Cena od 6 490 zł

Zegarek Albert Riele
126LQ17-SS66I-TT

Cena od 1 890 zł



Kolczyki 
wzór AP127-1333, 

cyrkonie,  
srebro pozłacane
Cena od 399 zł

Naszyjnik 
wzór AP127-2137,

 cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane
Cena od 359 zł

Bransoleta
 wzór AP127-2136, 

cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane

Cena od 1 099 zł

Pierścionek 
wzór AP125-4596, 

cyrkonie,  
srebro rodowane, 
srebro pozłacane
Cena od 269 zł

Pierścionek 
wzór AP125-4618, 

cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane
Cena od 269 zł

Bransoleta 
wzór AP125-6823, 

cyrkonie,  
srebro rodowane, 
srebro pozłacane
Cena od 669 zł

Bransoleta 
wzór AP125-6821, 

cyrkonie,  
srebro rodowane, 
srebro pozłacane
Cena od 1 389 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-2138,

cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP127-1332,

cyrkonie,  
srebro pozłacane
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP125-6821,

cyrkonie,  
srebro rodowane,
srebro pozłacane

Cena od 1 389 zł

Bransoleta
wzór AP127-6344,

cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane
Cena od 1 169 zł

Bransoleta
wzór AP127-6341,

cyrkonie,  
srebro rodowane, 
srebro pozłacane 

Cena od 1 029 zł

Bransoleta
wzór AP127-6342,

cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane

Cena od 2 599 zł

Kolczyki
wzór AP126-8703,

srebro pozłacane
Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór AP126-8701,

cyrkonie,  
srebro rodowane,  
srebro pozłacane
Cena od 339 zł

Pierścionek
wzór AP125-4589,

cyrkonie, 
srebro rodowane, 
srebro pozłacane
Cena od 439 zł
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Kolczyki
wzór AP127-4844,

złoto pr. 585
Cena od 349 zł

Bransoleta 
wzór AP125-8736, 

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 839 zł

Pierścionek 
wzór AP124-8199,

 cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 499 zł

Kolczyki 
wzór AP124-8230, 

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 439 zł

Zawieszka 
wzór AP124-8228, 

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór 109.760,

diamenty 4 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 585

Cena od 579 zł

Naszyjnik
wzór 109.760,

brylanty 2 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 585

Cena od 999 zł

Zawieszka
wzór 109.725,

diament – 0,004 ct,
złoto pr. 585

Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.846,

diament – 0,004 ct,
złoto pr. 375

Cena od 269 zł

Zawieszka
wzór 109.698,

diament – 0,004 ct,
złoto pr. 585

Cena od 349 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-9747,

złoto pr. 585
Cena od 599 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5037,

złoto pr. 375
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5945,

złoto pr. 585
Cena od 499 zł

Naszyjnik
wzór AP126-8593,

srebro rodowane
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP128-0130,

złoto pr. 585
Cena od 499 zł

Naszyjnik
wzór AP128-3072,

złoto pr. 333
Cena od 359 zł



Kolczyki 
wzór AP127-5025,

 złoto pr. 375
Cena od 289 zł

Naszyjnik 
wzór AP127-5038, 

złoto pr. 375
Cena od 399 zł

Naszyjnik 
wzór AP127-5036, 

złoto pr. 375
Cena od 379 zł

Bransoleta 
wzór AP127-5039, 

złoto pr. 375
Cena od 259 zł

Pierścionek 
wzór AP127-5045, 

złoto pr. 375
Cena od 449 zł
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Moc symbolu
Ponadczasowy motyw  

w nowoczesnej interpretacji.  
W jej pełnym prostoty ujęciu subtelność 

detalu zachowuje siłę i głębię.

Naszyjnik
wzór 109.904,

diament – 0,004 ct,
złoto pr. 375

Cena od 599 zł
Wzór dostępny również 
w biało-różowym złocie

Naszyjnik
wzór AP127-9183, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 559 zł

Kolczyki
wzór K-517.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 159 zł Pierścionek

wzór AP127-7604, 
cyrkonie, złoto pr. 333

Cena od 599 zł

Naszyjnik
wzór 109.736,

brylant – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 629 zł
Wzór dostępny również 

w białym złocie
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Bransoleta
wzór AP127-7968, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 379 zł

Bransoleta
wzór AP127-5263,
srebro rodowane
Cena od 114 zł

Kolczyki
wzór AP127-7107,
srebro rodowane
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór 109.746,

diamenty 17 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 375

Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór AP127-7097,

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 199 zł

Naszyjnik
wzór AP124-8545,

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 149 zł 



Naszyjnik 
wzór 103.631, 

brylanty 34 szt. – 0,31 ct, 
perły hodowane 

słodkowodne, złoto pr. 585
Cena od 12 990 zł

Bransoleta 
wzór 103.631, 

brylanty 84 szt. – 0,50 ct, 
perły hodowane 

słodkowodne, złoto pr. 585
Cena od 9 490 zł

Pierścionek 
wzór 109.304, 

brylanty 6 szt. – 0,10 ct, 
perła hodowana 

słodkowodna, złoto pr. 375
Cena od 1 219 zł

 Do kompletu kolczyki 
i zawieszka
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Naszyjnik
wzór AP127-0377,  

perły hodowane, 
złoto pr. 375

Cena od 419 zł

Kolczyki
wzór AP127-7202,

perły hodowane, 
srebro rodowane
Cena od 154 zł

Naszyjnik
wzór AP127-7201,

perły hodowane, 
srebro rodowane
Cena od 249 zł

Klipsy
wzór AP127-7173,
perły hodowane, 
srebro rodowane
Cena od 179 zł 

Kolczyki
wzór AP127-7179,
perły hodowane, 

cyrkonie
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP127-0359, 

perły hodowane,
złoto pr. 375

Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór AP127-0336, 

perły hodowane, 
złoto pr. 375

Cena od 299 zł
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Zawieszka
wzór AP127-2479,

cyrkonia, 
srebro pozłacane
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór 109.841,

brylant – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 799 zł

Naszyjnik
wzór 109.867,

brylant – 0,03 ct,
złoto pr. 375

Cena od 869 zł

Bransoleta
wzór 109.913,

diament – 0,004 ct,
złoto pr. 375

Cena od 1 390 zł

Kolczyki
wzór AP127-2480,

cyrkonie, 
srebro pozłacane
Cena od 159 zł 

Bransoleta
wzór AP127-4113,
cyrkonia, rzemień, 

srebro pozłacane
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór 109.893,

brylanty 2 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 375

Cena od 499 zł



Kolczyki 
wzór 101.197, 

diamenty 2 szt. – 0,004 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 329 zł
 Wzór dostępny również  

w białym złocie

Naszyjnik 
wzór 109.707, 

diamenty 70 szt. – 0,22 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 10 990 zł

Bransoleta 
wzór 109.381,  

diamenty 20 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 375

Cena od 1 890 zł

Pierścionek 
wzór 103.479, 

brylanty 10 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 1 690 zł

Pierścionek 
wzór 160.394, 

diamenty 37 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 2 690 zł
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Bransoleta 
wzór AP126-4977, 

srebro rodowane
Cena od 184 zł

Kolczyki 
wzór AP126-4093, 

srebro rodowane
Cena od 169 zł

Naszyjnik
 wzór AP126-4973, 

srebro rodowane
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP126-8583,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP126-9330,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 179 zł 

Kolczyki
wzór AP127-7769,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór AP126-5521,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 79 zł 
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Wysmakowana finezja
Finezyjne ozdoby, przypominające kształtem wiotkie listki 

czy delikatne piórka, będą wdzięczną ozdobą nie tylko  
na wyjątkowe okazje.

Naszyjnik
wzór AP127-8827,

złoto pr. 333
Cena od 629 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5976,

złoto pr. 585
Cena od 619 zł

Nausznica 
prawa

wzór AP126-6199,
cyrkonie, 

srebro rodowane
Cena od 89 zł

Nausznica 
lewa

wzór AP126-6198,
cyrkonie, 

srebro rodowane
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP127-4819,

złoto pr. 585
Cena od 349 zł
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Naszyjnik
wzór 109.854,

diament – 0,005 ct,
złoto pr. 375

Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5031,

złoto pr. 375
Cena od 699 zł 

Kolczyki
wzór AP127-9770,

złoto pr. 375
Cena od 779 zł

Bransoleta  
na nogę

wzór AP127-0315,
srebro rodowane
Cena od 149 zł

Bransoleta  
na nogę

wzór AP127-0325,
cyrkonie, 

srebro rodowane
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP127-5008,

złoto pr. 375
Cena od 289 zł
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Sztuka geometrii
Biżuteria, która jest jak japońskie origami.  

Intryguje kruchością i nieprzemijającą urodą,  
czerpiącą z orientalnej tradycji. 

Naszyjnik
wzór AP127-9368,

złoto pr. 375
Cena od 389 zł

Naszyjnik
wzór AP127-9875,

cyrkonie, 
srebro rodowane
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP127-7993,

złoto pr. 375
Cena od 229 zł 

Kolczyki
wzór AP127-0338,

srebro rodowane
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór AP127-8712,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP127-9552, 

cyrkonia, 
złoto pr. 333

Cena od 529 zł

Kolczyki
wzór AP127-9016,

złoto pr. 375
Cena od 349 zł



Nausznica prawa 
wzór AP126-1802, 

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 169 zł

Naszyjnik 
wzór AP121-8690, 

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 749 zł

Pierścionek 
wzór AP126-8605, 

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 269 zł

Bransoleta 
wzór AP126-2941, 

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 1 999 zł



Kolczyki 
wzór 194.125, 

diamenty 32 szt. – 0,10 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 1 290 zł
 Do kompletu pierścionek

Naszyjnik 
wzór 109.744, 

diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

Cena od 949 zł
 Do kompletu kolczyki 

i pierścionek

Bransoleta 
wzór 186.148, 

brylanty 70 szt. – 1,04 ct, 
złoto pr. 750

Cena od 15 990 zł 

Bransoleta 
wzór 186.150,

 brylanty 83 szt. – 1,02 ct, 
złoto pr. 750

Cena od 15 990 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-5626,
cyrkonia, kryształ, 

srebro rodowane
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP127-7686,

srebro rodowane
Cena od 164 zł

Kolczyki
wzór AP127-7681,
srebro rodowane
Cena od 229 zł 

Kolczyki
wzór AP127-7688,

srebro rodowane
Cena od 154 zł

Kolczyki
wzór AP127-7685,

srebro rodowane
Cena od 164 zł



A PA R T  L A T O  2 0 1 7106

Broszka  
– zawieszka

wzór AP128-0665,
kryształ, mosiądz
Cena od 249 zł

Naszyjnik
wzór AP127-7464,

bursztyn,  
srebro pozłacane
Cena od 689 zł

Naszyjnik 
wzór AP127-6750,
cyrkonie, kryształ, 
sznurek, mosiądz
Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór AP127-8144,

bursztyn, 
srebro pozłacane
Cena od 399 zł

Broszka
wzór AP128-0129,

bursztyn,  
srebro pozłacane
Cena od 219 zł

Rajski ogród
Tutaj poczujesz witalność, upajające barwy  

oraz aromaty. Zachwycisz się kształtem i konstrukcją.  
W każdym szczególe kryje się inspiracja, zachęcająca,  

by z niej skorzystać.

Naszyjnik  
– broszka

wzór AP127-5416,
cyrkonie, kryształ, 
sznurek, mosiądz
Cena od 399 zł



Kolczyki 
wzór AP126-9700, 

złoto pr. 585
Cena od 1 039 zł

Zawieszka 
wzór AP127-0139, 

złoto pr. 585
Cena od 939 zł

Pierścionek 
wzór AP127-0140, 

złoto pr. 585
Cena od 1 379 zł

Pierścionek 
wzór AP127-0128, 

złoto pr. 585
Cena od 1 009 zł

Pierścionek 
wzór AP124-2784, 

złoto pr. 585
Cena od 2 099 zł



* Cena uwzględnia 
bieżący rabat, może ulec 

zmianie

Kolczyki
wzór AP124-6952,

perły hodowlane, cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 219 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3575,

perły hodowlane, cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP35-3274,

cyrkonie, srebro rodowane
Cena od 599 zł

Bransoleta
 wzór AP124-7604,

cyrkonie, srebro rodowane
Cena 229,50 zł *

 O B R Ą C Z K I  Ś L U B N E
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Powiedz

TAK!
Ślub to jeden z najbardziej wyjątkowych dni 
w naszym życiu – pełen magii, pozytywnych 
emocji i oczywiście wzruszeń. Niezwykłość tej 

sytuacji podkreśli symbol miłości  
i trwałości związku małżeńskiego, czyli 

efektowne obrączki, które w bogactwie wzorów 
znajdziesz w Apart.

Obrączki 
 wzór 4/459/R, 459/R, brylant – 0,02 ct, 

szer. 4,5 mm, złoto próba 750  
lub 585 lub 333, połysk 

Cena od 1 668 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 608 zł za parę / pr. 585
Cena od 3 858 zł za parę / pr. 750

Obrączki
wzór 4/438, 438, diamenty (princessa)  

– 0,10 ct, szer. 5 mm, złoto próba 585  
lub 333, połysk 

Cena od 2 978 zł za parę / pr. 333 
Cena od 4 418 zł za parę / pr. 585 

Obrączki 
wzór 4/819, 819, brylant – 0,02 ct,  

szer. 3,5 mm, 3 mm, złoto próba 750  
lub 585 lub 333, połysk 

Cena od 1 258 zł za parę / pr. 333 
Cena od 2 068 zł za parę / pr. 585 
Cena od 2 988 zł za parę / pr. 750 

Obrączki 
wzór 4/183, 183, brylant – 0,06 ct, 

szer. 4,5 mm, pallad próba 500, połysk 
Cena od 3 458 zł za parę   

Obrączki 
wzór 4/817, 817, brylanty – 0,07 ct, 

szer. 5,5 mm, złoto próba 750  
lub 585 lub 333, połysk 

Cena od 2 468 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 788 zł za parę / pr. 585
Cena od  5 318 zł za parę / pr. 750

Obrączki 
wzór 4/812, 812, brylanty – 0,18 ct, 

szer. 5,5 mm, złoto próba 750 
 lub 585 lub 333, połysk

Cena od 3 948 zł za parę / pr. 333
Cena od 5 428 zł za parę / pr. 585 
Cena od 7 168 zł za parę / pr. 750

Obrączki
wzór 4/804, 804, brylanty – 0,33 ct, 

szer. 5,5 mm, złoto próba 750  
lub 585 lub 333, połysk 

Cena od 5 148 zł za parę / pr. 333
Cena od 6 598 zł za parę / pr. 585
Cena od 8 328 zł za parę / pr. 750

Obrączki 
wzór 4/177, 177, brylanty – 0,05 ct, 

szer. 4,5 mm, złoto próba 750  
lub 585 lub 333, połysk 

Cena od 2 098 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 108 zł za parę / pr. 585
Cena od 4 658 zł za parę / pr. 750
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Beads
KREATYWNA 

ZABAWA
Nic nie sprawia większej przyjemności niż 

skomponowanie autorskiej kolekcji. Nowością 
w ofercie wiosennej są oryginalne motywy  

fauny, jak ważki czy motyle, które pozwolą stworzyć 
niepowtarzalną biżuterię.

Zawieszka Beads
wzór AP126-1545,
srebro rodowane
Cena od 54 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP127-7497,
ceramika,  

srebro rodowane
Cena od 114 zł

Zawieszka Beads
wzór AP127-0562,

srebro rodowane
Cena od 64 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP127-1427,
cyrkonie,  

srebro rodowane
Cena od 99 zł

Zawieszka Beads
wzór AP127-0502,

cyrkonie, srebro rodowane
Cena od 114 zł

Zawieszka Beads
wzór AP127-1426,
srebro rodowane
Cena od 89 złZawieszka Beads

wzór AP127-0564,
srebro rodowane,  

srebro oksydowane
Cena od 64 zł

Zawieszka Beads
wzór AP127-0511,
srebro rodowane, 

srebro oksydowane
Cena od 69 zł
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Zawieszka Beads
wzór AP127-0564,
srebro rodowane,  

srebro oksydowane
Cena od 64 zł

Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads
z prezentowanymi 

zawieszkami
Cena od 1 379 zł

Zawieszka Beads
wzór AP127-0562,

srebro rodowane
Cena od 64 zł

Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads
z prezentowanymi 

zawieszkami 
Cena od 1 805 zł

Zawieszka Beads
wzór AP126-1545,
srebro rodowane
Cena od 54 zł

Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads 
z prezentowanymi 

zawieszkami 
Cena od 1 690 zł
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Bransoleta
wzór AP127-5172,

sznurek, 
 srebro rodowane
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór 109.855/R

diament – 0,004 ct,
sznurek, złoto pr. 375

Cena od 379 zł

Bransoleta
wzór AP128-5532, 

sznurek, złoto pr. 333
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór 109.809/R,

diament – 0,004 ct,
sznurek, złoto pr. 375

Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór 109.930/R,

diament – 0,004 ct,
sznurek, złoto pr. 375

Cena od 359 zł
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Bransoleta
wzór AP127-1355,
cyrkonie, sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór 109.808/R,

diament – 0,004 ct,
sznurek, złoto pr. 375

Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór 109.806/R,

diament – 0,004 ct,
sznurek, złoto pr. 375

Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór 109.843/R,
brylant – 0,01 ct,

sznurek, złoto pr. 375
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP127-1346,

sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 119 zł

Piękna biżuteria na każdą okazję.  
Do tego ozdobiona czarującymi  

detalami, które mogą mieć dla właścicielki 
szczególne znaczenie.
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Bransoleta 
wzór AP127-8349,

sznurek, złoto pr. 585
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP127-1883,

sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 119 zł 

Bransoleta
wzór AP127-2495,

sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 114 zł

Bransoleta 
wzór AP127-8352,

złoto pr. 585
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP127-1353,

sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 114 zł
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Przez zaskoczenie
To kobiece ozdoby tworzone z pasją,  

bogactwo wzorów i kolorów. Bransoletki 
Fun Fun lubią występować pojedynczo, 

ale nie mają też nic przeciwko 
niekonwencjonalnym połączeniom.

Bransoleta
wzór AP127-1356,

sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 119 zł 

Bransoleta
wzór AP126-9899,

sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 99 zł

Bransoleta 
wzór AP128-1549,

złoto pr. 333
Cena od 199 zł
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IKONA FILMÓW DISNEYA, 
OD WIELU LAT BUDZĄCA 

SYMPATIĘ WIDZÓW. 
TO FANTASTYCZNE, 
ŻE PRZENIOSŁA SIĘ 

W ŚWIAT BIŻUTERII DZIĘKI
MAGICZNEJ KOLEKCJI 

APART.

KOCHANA 
MYSZKA 
MINNIE

Kolczyki
wzór AP127-6268,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 124 zł

Naszyjnik
wzór AP127-6265,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP127-6283,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 114 zł

Naszyjnik
wzór AP127-6271,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP128-1017,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 129 zł

AM:PM Disney
DP187-U472, 
zegarek unisex,  

koperta 36 mm, tworzywo 
sztuczne, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  

szkło mineralne,  
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 210 zł

AM:PM Disney
DP186-K475, 

zegarek dziecięcy,  
koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik,  

szkło mineralne,  
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 170 zł

AM:PM Disney
DP186-K474, 

zegarek dziecięcy,  
koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik,  

szkło mineralne,  
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 170 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-6172,
cyrkonie, emalia, 
srebro rodowane
Cena od 154 zł

Naszyjnik
wzór AP127-6286,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 194 zł

Bransoleta
wzór AP128-1020,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP127-6263,

cyrkonie,  
srebro rodowane
Cena od 179 zł

AM:PM Disney
DP155-U348,  

zegarek unisex,  
koperta 42 mm, kauczuk, 
aluminium, mechanizm 

kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 210 zł

AM:PM Disney
DP155-U343,  

zegarek unisex,  
koperta 42 mm, kauczuk, 
aluminium, mechanizm 

kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 210 zł

© Disney
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KOLEKCJA PRZEZNACZONA 
DLA MŁODYCH DAM,  

KTÓRE MARZĄ O ŻYCIU 
W MAGICZNYM ŚWIECIE 

WRÓŻEK.  

Zawieszka
wzór AP125-4026,
kryształy, emalia, 
srebro rodowane
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP125-4051,

kryształy,  
emalia, sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP125-4021,

kryształy,  
emalia, sznurek, 
srebro rodowane
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP125-4018,
kryształy, emalia, 
srebro rodowane
Cena od 69 zł

AM:PM Disney
DP140-K268, 

zegarek dziecięcy, 
koperta 26 mm, stal, 

mechanizm 
kwarcowy, 

sekundnik, szkło 
mineralne, pasek 

skórzany, 
wodoszczelność 

do 30 m.
Cena od 170 zł

AM:PM Disney
DP186-K464,  

zegarek dziecięcy, 
 koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, 

szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 170 zł
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© Disney

Bransoleta
wzór AP125-4024,

kryształy,  
emalia, sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 189 zł Bransoleta

wzór AP125-4020,
kryształy,  

emalia, sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP125-4025,
kryształy, emalia, 
srebro rodowane
Cena od 84 zł

AM:PM Disney
DP186-K470, 

zegarek dziecięcy, 
koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, 

szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 170 zł

AM:PM Disney
DP186-K463,  

zegarek dziecięcy, 
 koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, 

szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 170 zł

W W W. A PA R T . P L 119



Zawieszka
wzór AP126-2355, 
srebro rodowane
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP126-2349, 

srebro rodowane
Cena od 54 zł

Kolczyki
wzór AP127-1885,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP127-5259,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP127-0601, 

srebro rodowane
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP126-8079,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 64 zł

Kolczyki
wzór AP127-9535,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 74 zł

Zawieszka
wzór AP126-2353,  
srebro rodowane
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP126-2348,  

srebro rodowane
Cena od 44 zł
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Kolczyki
wzór AP127-0889, 

cyrkonie, emalia,  
srebro rodowane
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP127-9534,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 64 zł

Kolczyki
wzór AP126-8092, 

emalia, srebro rodowane
Cena od 64 zł

Kolczyki
wzór AP127-9622,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 49 zł

Zawieszka
wzór AP127-9621,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 44 zł

Kolczyki
wzór AP127-4928,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP127-4927, 

emalia, sznurek,  
srebro rodowane
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP127-9618, 

cyrkonie, srebro 
rodowane

Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP126-8075,  

emalia, srebro rodowane
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP126-8094, 

emalia,  
srebro rodowane
Cena od 89 zł
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Kolczyki
wzór K-584.01,  

złoto pr. 333
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór K-586.01,

 złoto pr. 333
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP127-6965, 
emalia, złoto pr. 585

Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór  AP127-5993, 
emalia, złoto pr. 333

Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP127-8814, 

cyrkonie, złoto pr. 333 
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP127-7903,  

złoto pr. 375
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór 109.861,

diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 101.220,

diamenty 8 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 585

Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór AP127-5681, 

cyrkonie, złoto pr. 333
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP127-6943,  

złoto pr. 585
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP125-6232,  

złoto pr. 585
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór 109.908,

diamenty 4 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 585

Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.924,

diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375

Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór AP127-8064, 

złoto pr. 375
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór 109.920,

diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375

Cena od 399 zł
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AM:PM Kids
PM192-K514, 

zegarek dziecięcy,  
koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik,  

szkło mineralne,  
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 150 zł

AM:PM Kids
PM142-K331,  

zegarek dziecięcy, koperta 
29 mm, tworzywo sztuczne, 

mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 130 zł

AM:PM Kids
PM192-K508,  

zegarek dziecięcy, koperta 
29 mm, tworzywo sztuczne, 

mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 150 zł

AM:PM Kids
PM192-K510,  

zegarek dziecięcy, koperta 
29 mm, tworzywo sztuczne,  

mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 150 zł

AM:PM Kids
PM142-K243,  

zegarek dziecięcy, koperta 
29 mm, tworzywo sztuczne,  

mechanizm kwarcowy,  
sekundnik, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 130  zł

AM:PM Kids
PM192-K513,  

zegarek dziecięcy,  
koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, 

szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 150 zł
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Naszyjnik
wzór AR126-3668,
kamień jubilerski 

– efekt kociego oka, 
mosiądz pozłacany

Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AR126-3667,
kamień jubilerski 

– efekt kociego oka, 
mosiądz pozłacany

Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór AR127-2617,

masa perłowa, 
mosiądz pozłacany

Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AR127-0948,

kwarc,  
mosiądz pozłacany

Cena od 194 zł

Kolczyki
wzór AR127-0949,

kwarc,  
mosiądz pozłacany, 

srebro pozłacane
Cena od 159 zł 

Bransoleta
wzór AR126-3667,
kamień jubilerski  

– efekt kociego oka,  
mosiądz pozłacany

Cena od 299 zł
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Naturalny wdzięk, urok, włoska elegancja oraz szczypta 
tajemniczości. Niekiedy intryguje detalami. Nowoczesny 

wymiar biżuterii Artelioni przedstawia czarująca aktorka 
Marta Żmuda Trzebiatowska.

Kwintesencja piękna



Kolczyki
wzór AR127-9922,

kryształ,  
brąz pozłacany,  

srebro rodowane
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AR126-3838,

skóra, stal szlachetna
Cena od 229 zł
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Naszyjnik
wzór AR127-4995,
mosiądz pozłacany

Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AR127-4994,
mosiądz pozłacany

Cena od 289 zł

Kolczyki
wzór AR127-9922,

kryształ, 
brąz pozłacany, 
srebro rodowane
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AR127-9897,

kryształ, brąz pozłacany
Cena od 154 zł

Naszyjnik
wzór AR126-1617,

masa perłowa,  
mosiądz pozłacany

Cena od 159 zł
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Bransoleta
wzór AR013-3150,
kamień jubilerski,  

stal szlachetna
Cena od 89 zł

Choker
wzór AR128-3081,

perła sztuczna, 
mosiądz rodowany

Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR128-0883,

szkło, stal szlachetna
Cena od 89 zł

Choker
wzór AR128-3387,

skóra, 
 mosiądz pozłacany

Cena od 194 zł

Choker
wzór AR127-9602,
cyrkonie, aksamit, 
mosiądz rodowany

Cena od 159 zł
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Choker
wzór AR128-3081,

perła sztuczna,  
mosiądz rodowany

Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR127-2657,

onyks, sznurek,   
mosiądz pozłacany 

Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR127-2774,
muszla, sznurek,  

mosiądz rodowany
Cena od 99 zł



Kolczyki
wzór AR127-5933,

szkło, cynk, sznurek
Cena od 69 zł

Naszyjnik
wzór AR127-5966,
szkło, sznurek, cynk

Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AR127-5968,

szkło, sznurek,  
stal szlachetna
Cena od 99 zł
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Bransoleta
wzór AR128-5737,

agat, sznurek,  
mosiądz pozłacany

Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR127-9229,

kryształ, szkło,  
kamień jubilerski, 
mosiądz pozłacany

Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AR127-9228,

kryształ, szkło,  
kamień jubilerski, 

 mosiądz pozłacany
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AR128-5732,

agat, sznurek, 
mosiądz rodowany

Cena od 99 zł
Bransoleta

wzór AR127-7902,
agat, sznurek,

mosiądz pozłacany
Cena od 89 zł
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Naszyjnik
wzór AR128-3964,

pióro naturalne, cyna, 
mosiądz rodowany 

Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AR128-3963,

cyna,  
mosiądz rodowany 

Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AR127-8295,

perła sztuczna,  
cyna, akryl, żywica, 
mosiądz pozłacany 

Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AR127-2279,

perła sztuczna, cyna, 
akryl, żywica,  

mosiądz pozłacany
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AR128-3970,

perła sztuczna,  
cyna, akryl,

mosiądz pozłacany, 
srebro pozłacane 
Cena od 119 zł
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Kolczyki
wzór AR127-2306

perła sztuczna,  
cyna, akryl,  

mosiądz rodowany
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AR127-2226,

perła sztuczna,  
cyna, akryl, żywica, 
mosiądz rodowany

Cena od 209 zł



Naszyjnik
wzór AR127-6969,

brąz pozłacany
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AR127-6970,

brąz pozłacany
Cena od 249 zł
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Naszyjnik
wzór AR128-0776,

szkło, sznurek,  
stal szlachetna

Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AR128-0775,
szkło, sznurek, cynk

Cena od 99 zł
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Bransoleta
wzór AR127-2627,

kamień jubilerski – Noc Kairu,  
sznurek, mosiądz rodowany

Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AR126-3649,

ametyst,  
kamień księżycowy, 

żywica,  
mosiądz pozłacany

Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór AR127-2625,

agat, sznurek,  
mosiądz pozłacany

Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AR126-3648,

ametyst, 
kamień księżycowy, 

żywica,  
mosiądz pozłacany
Cena od od 259 zł
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Kolczyki
wzór AR126-3648,

ametyst, kamień 
księżycowy, żywica,
mosiądz pozłacany

Cena od 259 zł

Naszyjnik
wzór AR126-3668,
kamień jubilerski 

– efekt kociego oka, 
mosiądz pozłacany

Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AR126-3649,

ametyst,  
kamień księżycowy, 

żywica,  
mosiądz pozłacany

Cena od 319 zł



Kolczyki
wzór AR128-3966,

onyks, cyna,  
mosiądz pozłacany, 

srebro pozłacane
Cena od 189 zł

Naszyjnik
wzór AR127-2272,

onyks, cyna,  
mosiądz pozłacany

Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AR127-9231,

kryształ, szkło, 
kamień jubilerski,  
mosiądz pozłacany

Cena od 119 zł
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Naszyjnik
wzór AR127-2271,

onyks, cyna,  
mosiądz rodowany

Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AR128-3965,

cyna, akryl,  
mosiądz rodowany

Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AR127-2265,

perła sztuczna, cyna, 
kryształ, żywica, 

mosiądz rodowany
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AR128-3968,

onyks, cyna,  
mosiądz rodowany, 

srebro rodowane
Cena od 184 zł

Bransoleta
wzór AR127-8296,

cyna, akryl, 
mosiądz rodowany

Cena od 159 zł
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Patrimony Moon Phase  
and Retrograde Date 

X40G1504 
Nowy model Patrimony wyposażony w dwie ekskluzywne 
funkcje: wskaźnik fazy Księżyca oraz datownik typu  
retrograde, za sprawą manufakturowego kalibru  
2460 R31L. Mechanizm skonstruowany z 275 elementów 
zapewnia 40-godzinną rezerwę chodu, umożliwia też 
intuicyjne ustawianie funkcji z poziomu koronki. Fazy 
Księżyca prezentowane za pomocą dysku odczytuje się 
w dolnej części tarczy. Ta piękna komplikacja oddaje 
rzeczywisty cykl obiegu Księżyca wokół Ziemi, który liczy 
dokładnie 29 dni, 12 godzin i 25 minut. Ten wyrafinowany 
układ wymaga korekty jedynie raz na 122 lata.  
Posrebrzana, opalizująca tarcza eksponuje nakładane 
indeksy godzin z białego złota, doskonale komponując się 
ze smukłymi, centralnie umieszczonymi wskazówkami. 
Czasomierz na nadgarstku przytrzymuje czarny pasek  
ze skóry aligatora z zapięciem z białego złota.  
Cena od 199 970 zł 
Dostępny wkrótce

Overseas 
X45A9729,  

zegarek męski, koperta 
41 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

5100, 60-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
pasek skórzany, 

wodoszczelność do 150 m.  
Cena od 99 670 zł 

Dostępny wkrótce

Quai De L’ile
X45A9810,

zegarek męski, koperta 
41 x 50 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

J-LC 5100/1, 60-godzinna 
rezerwa chodu, 

datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek 

skórzany, wodoszczelność 
do 30 m.  

Cena od 75 320 zł

Overseas
X55A9467,

zegarek męski, koperta 
42,5 mm, stal, mechanizm 

automatyczny, kaliber 5200, 
52-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta 

stal, wodoszczelność  
do 150 m.

Cena od 143 870 zł
Dostępny wkrótce

Patrimony
X85R8611,

zegarek męski, koperta 
40 mm, 18K różowe złoto, 

mechanizm automatyczny, 
kaliber 2450 Q6, 

40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 127 180 zł

Patrimony Small 
Model 

X85R6435,
zegarek damski, koperta 

36,5 mm, 18K różowe złoto, 
mechanizm automatyczny, 

kaliber 2450 Q6, 
40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

bransoleta 18K różowe złoto, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 242 760 zł
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1815 Annual Calendar
238.032
Model 1815 ANNUAL CALENDAR, wyposażony 
w mechanizm z naciągiem ręcznym, wskazówkowy 
datownik, wskaźnik dnia tygodnia, miesiąca i fazy 
Księżyca – to nobliwa interpretacja klasyki w najlepszym 
wydaniu. To drugi w historii manufaktury A. Lange 
& Söhne zegarek z naciągiem ręcznym wyposażonym 
w funkcję kalendarza. Wskazanie fazy Księżyca 
„zaprogramowane” na 122 lata i 0,6 roku zintegrowano 
z dodatkową podtarczą małego sekundnika na godzinie 6. 
Moduł kalendarza ma zaledwie 1,4 mm wysokości, 
dlatego cały mechanizm jest wyjątkowo smukły. Nowy 
kaliber L051.3 z naciągiem ręcznym, mimo kompaktowej 
konstrukcji, posiada imponującą, bo aż 72-godzinną 
rezerwę chodu. Czasomierz, wykonany z różowego 
złota, prezentuje się nie tylko atrakcyjnie pod względem 
wizualnym, ale jest także wyjątkowo praktyczny.  
Cena od 174 990 zł 
Dostępny wkrótce

Little Lange 1  
Moon Phase

182.030,
zegarek damski, koperta 

36,8 mm, 18K różowe złoto, 
kaliber L121.2, 72-godzinna 

rezerwa chodu, datownik, 
wskaźnik rezerwy chodu, 

wskaźnik faz Księżyca, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność 

do 30 m.  
Cena od 179 500 zł

Dostępny wkrótce

Richard Lange
232.032,

zegarek męski, koperta 
40,5 mm, 18K różowe złoto, 

mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L041.2, 

38-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność 

do 30 m. 
Cena od 138 910 zł

1815 Up & Down
234.032,

zegarek męski, koperta 
39 mm, 18K różowe złoto, 

mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L051.2, 

72-godzinna rezerwa chodu, 
wskaźnik rezerwy chodu, 

mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  

Cena od 105 470 zł

Grand Lange 1  
Moon Phase 

139.025,
zegarek męski, koperta 41 mm, 

platyna, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L095.3, 

72-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, wskaźnik rezerwy 

chodu, wskaźnik faz Księżyca, 
mały sekundnik,  

szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 240 650 zł

Saxonia  
Moon Phase 

384.026, 
zegarek męski, koperta 
40 mm, 18K białe złoto, 

mechanizm automatyczny, 
kaliber L086.5, 72-godzinna 

rezerwa chodu, datownik, 
wskaźnik faz Księżyca, mały 

sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek 

skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. 

Cena od 133 050 zł
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Master Geographic 
1428530
Emblematyczny model kolekcji Master Control, który 
oferuje wszystkim globtroterom nowatorski sposób  
odczytu godziny w innej strefie czasowej. Nazwy  
24 miast świata reprezentujących wszystkie strefy  
czasowe pokazują się w podłużnym wycięciu u dołu 
tarczy. Ustawienie wskazania czasu drugiej strefy  
jest szalenie proste dzięki specjalnej koronce  
ulokowanej na kopercie przy godzinie 10. Wskaźnik, 
zdobiony kolistym guilloché, który odbija światło,  
kontrastuje z pozostałymi elementami i wykończeniami 
tarczy. Niebieskie detale, będące znakiem 
rozpoznawczym całej kolekcji, nadają zegarkowi 
świeżości, podkreślając jego klasyczny charakter. 
Cena od 45 550 zł
Dostępny wkrótce

Geophysic® Universal Time
8108420 
Mapa świata na tarczy modelu Geophysic® Universal Time, 
wyposażonego w mechanizm Jaeger-LeCoultre Calibre 772, obrazuje 
nieokiełznaną fascynację otaczającym nas światem. Ten intrygujący 
czasomierz umożliwia jednoczesny odczyt godziny we wszystkich  
24 strefach czasowych, dzięki ruchomemu dyskowi. Zewnętrzny 
pierścień, z idealnie czytelnymi nazwami miast reprezentującymi 
poszczególne strefy, osadzony jest na stałe – tak, by użytkownik nauczył 
się szybko orientować w ich lokalizacji. Po krótkim czasie oko szybko 
rozpozna i bez problemu znajdzie Londyn na godzinie 6, czy Hongkong 
na godzinie 2. Regulacja godziny z poziomu koronki to przejaw 
determinacji w dążeniu do szlachetnej prostoty. Po nastawieniu czasu 
uniwersalnego nie ma potrzeby korygować wskazań, przemierzając 
kulę ziemską wzdłuż i wszerz. Globtroterzy muszą jedynie pamiętać 
o nastawieniu godziny lokalnej. Czas w innej strefie ustawia się 
przestawiając jedynie wskazówkę godzinową (do przodu lub do tyłu), 
niezależnie od położenia wskazówki minutowej i sekundowej. Dzięki 
temu nie traci się idealnej precyzji wskazań. Geophysic® Universal Time 
ma stalową kopertę o średnicy 41,6 mm i jest genialny w swojej prostocie, 
a zarazem niebywale funkcjonalny.
Cena od 66 750 zł
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Rendez-Vous 
Night and Day

3468190, 
zegarek damski, 
koperta 29 mm, 
stal, mechanizm 
automatyczny, 

kaliber J-LC 967A, 
sekundnik, 

wskaźnik dnia 
i nocy, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, 
bransoleta stal, 
wodoszczelność  

do 30 m. 
Cena od 40 900 zł

Master 
Compressor 

Chronograph 
Ceramic 
205L570,  

zegarek męski, koperta  
46 mm, ceramika, 

18K różowe 
złoto, mechanizm 

automatyczny, kaliber 
J-LC 757, 65-godzinna 

rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, 

sekundnik, 
wskaźnik dnia 

i nocy, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, 
pasek parciany, 
wodoszczelność  

do 50 m. 
Cena od 73 060 zł

Dostępny wkrótce

Master Ultra 
Thin 41 
1332511, 

zegarek męski, 
koperta  

41 mm, 18K różowe 
złoto, mechanizm 

automatyczny, 
kaliber J-LC 898C, 

43-godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, 
wodoszczelność  

do 50 m.  
Cena od 66 750 zł

Reverso One Duetto 
Moon 
3358420
Projektanci  
Jaeger-LeCoultre chcieli 
nasycić kolekcję Reverso One 
zegarmistrzowskim  
know-how, zachęcając 
kobiety, by uległy pokusie 
posiadania zegarka  
z intrygującymi funkcjami. 
Tak powstał model Reverso  
One Duetto Moon, 
wyposażony w mechanizm  
z naciągiem ręcznym, mający 
dwie tarcze. Zegarek ma  
z drugiej strony wskazanie 
fazy Księżyca, uznawane za 
jedną z najbardziej kobiecych 
zegarmistrzowskich 
komplikacji. To unikatowe 
rozwiązanie sprawia,  
że Reverso One Duetto  
Moon wzbudza uznanie  
jako znakomite dzieło sztuki 
zegarmistrzowskiej.
Cena od 53 670 zł

Reverso One Cordonnet
3264520
Model Reverso One Cordonnet jest 
wyrafinowanym połączeniem nowoczesności  
i stylu vintage. Koncepcję zaczerpniętą  
z przeszłości umiejętnie zestawiono  
z kontrastującą stylistycznie kopertą, która 
niewątpliwie decyduje o nowoczesnym, 
modnym charakterze zegarka. Wizualna 
ekspresja dwubarwnej koperty w różowym 
złocie łączonym ze stalą zaciera kolejne granice 
między tym, co minęło, a współczesnością.
Cena od 35 400 zł
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Zaskakująca, kreatywna i zupełnie naturalna: tak najkrócej można by 
scharakteryzować założenia współpracy, jaką właśnie podjęły Zenith 
i Land Rover. Legendarny chronograf El Primero marki Zenith miał 
swoją światową premierę w 1969 roku. Dokładnie w tym samym czasie 
znany brytyjski producent samochodów Land Rover zaprezentował 
prototyp pierwszego, luksusowego samochodu terenowego. Kultowy dzisiaj 
Range Rover wszedł do sprzedaży już rok później. Mija pół wieku, a ich 
macierzyste firmy rozpoczynają wyjątkową, długoterminową partnerską 
współpracę, którą uroczyście inauguruje model El Primero Range Rover 
Special Edition.  
Tarczę zegarka w kolorze szarym opatrzono inskrypcją „Zenith Range 
Rover” w uznaniu dla wspaniałego dokonania, jakim było stworzenie 
pierwszego luksusowego samochodu typu SUV. Chronograf El Primero 
Range Rover wyróżnia się wyrafinowaną, delikatnie profilowaną, 
aerodynamiczną sylwetką. Wysokosprawny napęd jest zamknięty 
w aluminiowej kopercie o średnicy 42 mm – z czarną, matową ceramiczną 

powłoką, co jest oczywistym odwołaniem do podwozia Range Rovera.
Koperta, wodoszczelna do 100 m i chroniona od góry wypukłym szkłem 
szafirowym, wyposażona jest w karbowaną koronkę z mechanizmem 
zapadkowym oraz czarne okrągłe przyciski. Dekiel ze szkła szafirowego 
z wygrawerowaną inskrypcją „El Primero Range Rover / Special 
Edition” odsłania wahnik, na którym obok siebie umieszczono logo 
Zenith i Range Rover.
W samym sercu modelu Range Rover pulsuje mechanizm El Primero 
400B z naciągiem automatycznym. Ten El Primero jest niewątpliwie 
godnym następcą najdokładniejszego na świecie, seryjnie produkowanego 
chronografu, jaki manufaktura Zenith opracowała w 1969 roku. 
Mechanizm skonstruowany na bazie 326 elementów napędza ulokowaną 
centralnie wskazówkę godzinową i minutową oraz chronograf i tachymetr, 
zapewniając ponad 50-godzinną rezerwę chodu. Zegarek na miarę legendy.

ZENITH & LAND ROVER
DWIE LEGENDY WSPÓLNIE OBCHODZĄ WYJĄTKOWY ROK

El Primero Range Rover Edition
24.2040.400/27.R797

Cena od 40 140 zł
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Pilot Revival 
Cronometro  

Tipo CP2
03.2240.4069/21.C774, 
zegarek męski, koperta 

43 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber El 

Primero 4069, 50-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, 

mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od 35 630 zł

El Primero  
36’000 VpH

 03.2522.400/69.R576, 
zegarek męski, koperta  

45 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber  

El Primero 400 B, 
50-godzinna rezerwa chodu, 

chronograf, datownik,  
mały sekundnik, szkło 

szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 100 m. 
Cena od  32 020 zł

El Primero  
36’000 VpH 

03.2520.400/69.M2280, 
zegarek męski, koperta 

45 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

El Primero 400 B, 
50-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, mały sekundnik, 

tachymetr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta 

stal, wodoszczelność do 
100 m.

Cena od 32 620 zł

Elite Ultra Thin Lady 
Moonphase

22.2320.690/79.C713, 
zegarek damski, koperta 

36 mm, 18K różowe złoto, 
koperta i tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm 
automatyczny, kaliber 
Elite 690, 50-godzinna 

rezerwa chodu, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, 

wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 92 450 zł

El Primero Skeleton Tribute  
To The Rolling Stones
49.2521.400/98.C755
Zenith towarzyszy największej legendzie rocka  
– The Rolling Stones – na scenach całego świata  
od roku 2014. W uznaniu dla jedynej w swoim rodzaju 
twórczej charyzmy i dokonań brytyjskiej supergrupy 
marka zaprojektowała elitarną serię czasomierzy 
w jednoznacznie rozpoznawalnej, rockandrollowej 
stylistyce. Czarna ceramika, szkieletowa tarcza oraz 
ultraprecyzyjny napęd El Primero 400B , a także 
spektakularny design z detalami nawiązującymi do 
stylu słynnych gigantów rocka to najważniejsze atuty 
tego limitowanego do 250 egzemplarzy chronografu. 
Ażurowa tarcza oprawiona w kopertę wodoszczelną 
do 100 metrów jest idealnym tłem dla wskazówek 
przywołujących skojarzenia z gryfem gitary elektrycznej 
z lat 50. XX wieku. Czerwień centralnej wskazówki 
sekundowej z zakończeniem w kształcie gwiazdy 
doskonale współgra z tłem wskaźnika daty na godzinie 
szóstej. Kultowa sygnatura, słynne czerwone usta  
z „wywieszonym” językiem, obraca się jak winylowa 
płyta na talerzu gramofonu. Doskonałym wykończeniem 
całości jest czarny pasek ze skóry cielęcej z ciekawymi 
przeszyciami i wytłaczanymi na gorąco motywami 
utrzymanymi w stylu rockowym.
Cena od 51 410 zł

El Primero  
36’000 VpH 

24.2041.400/21.R576, 
 zegarek męski,  

koperta 42 mm, aluminium, 
mechanizm automatyczny, 
kaliber El Primero 400 B, 

50-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, mały 
sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne,  

pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od 40 140 zł
Dostępny wkrótce
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Galactic 29
C7234812/BF32/791C, 

zegarek damski, koperta 
29 mm, stal, 18K różowe 

złoto, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 72, 

datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

bransoleta stal, 18K różowe 
złoto, wodoszczelność  

do 100 m.  
Cena od 29 950 zł

Transocean  
Day & Date

A4531012/G751/437X, 
zegarek męski, koperta 

43 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

Breitling 45, 42-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność 

do 100 m.  
Cena od 20 620 zł

Colt 36
A7438911/A771/178A, 

zegarek damski,  
koperta 36 mm, stal, tarcza  

zdobiona brylantami, 
mechanizm kwarcowy, 

kaliber Breitling 74, 
datownik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, bransoleta 
stal, wodoszczelność 

 do 200 m. 
Cena od 16 330 zł

Galactic 36 Automatic
A3733053/A717/262X,  

zegarek damski, koperta  
36 mm, stal, tarcza i koperta 

zdobiona brylantami, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 

37, 42-godzinna rezerwa  
chodu, datownik, mały 

sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 39 960 zł

Dostępny wkrótce

Avenger II Seawolf  
A1733110/BC30/169A, 
zegarek męski, koperta 

45 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

Breitling 17, 40-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta 

stal, wodoszczelność  
do 3000 m.  

Cena od 16 300 zł

Exospace B55 Night Mission
VB5510H2/BE45/235S
Awangardowy chronograf Exospace B55 napędza 
luksusowy mechanizm SuperQuartz™, z szerokim 
spektrum oryginalnych funkcji dedykowanych 
miłośnikom lotnictwa. 
Model ten wyraźnie odróżnia nowatorska koncepcja, 
zakładająca możliwość skoordynowania pracy 
zegarka ze smartfonem, co zdecydowanie wzbogaca 
jego funkcjonalność. Użytkownik czasomierza może 
korzystać z komfortowej obsługi telefonu celem 
dokonania ustawień zegarka i na odwrót, odbierać  
na smartfonie wyniki jego pomiarów i powiadomienia. 
Ten innowacyjny przyrząd zorientowany  
na przyszłość wyróżnia się także wyraźnie  
technicznym designem– zarówno tytanowej  
koperty, jak i kauczukowego paska. Exospace B55  
– inteligentny chronograf nowej generacji. 
Cena od 36 440 zł
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Colt Chronograph 
A7338811/C905/173A, 
zegarek męski, koperta 

44 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Breitling 

73, chronograf, datownik, 
tachymetr, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

bransoleta stal, 
wodoszczelność do 200 m. 

Cena od 15 740 zł

Navitimer 46 
Blacksteel 

MB012822/BE51/252S, 
zegarek męski, koperta 

46 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

Breitling 01, 70-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, 

datownik, tachymetr, 
suwak logarytmiczny, 
mały sekundnik, szkło 

szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 41 390 zł

Chronoliner 
Blacksteel 

M2431013/BF02/256S, 
zegarek męski, koperta 
46 mm, stal, ceramika, 

mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 24, 

42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, 

funkcja GMT, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność 

do 100 m. 
Cena od 34 730 zł

Chronomat  
44 Airbone

AB01154G/BD13/101W, 
zegarek męski, koperta 

44 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

Breitling 01, 70-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, 

datownik, tachymetr, 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
parciany, wodoszczelność 

do 500 m. 
Cena od 29 960 zł

Avenger Hurricane 12H 
XB0170E4/I533/282S, 
zegarek męski, koperta 

50 mm, Breitlight®, 
mechanizm automatyczny, 

kaliber Breitling 01, 
70-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
parciano-kauczukowy, 

wodoszczelność do 100 m.
Cena od 35 940 zł

Avenger Hurricane 12H  
Breitlight®

XB0170E4/BF29/257S
Avenger Hurricane startuje z rozmachem w nowej, jeszcze 
lepszej wersji. Ultralekka i superwytrzymała koperta  
o średnicy 50 mm wykonana z nowatorskiego materiału 
o nazwie Breitlight®.  Jest on odporny na zarysowania 
i korozję, wykazuje przy tym ponadprzeciętną 
stabilność termiczną oraz własności antymagnetyczne 
i antyalergiczne. Za doskonałą precyzję i niezawodność 
odpowiada manufakturowy, certyfikowany  
kaliber Breitling 01 wskazujący aktualną godzinę  
w konwencjonalnym formacie 12h. Ten niezrównany 
przyrząd pomiarowy dla prawdziwych profesjonalistów 
charakteryzuje się wodoszczelnością do 100 m. Na żółtej 
tarczy dominują sztancowane białe cyfry utrzymane 
w stylistyce przyrządów przeznaczonych dla sektora 
lotniczego. Wskazówki i cyfry pokryte masą świecącą oraz 
grube szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną  
po obu stronach zapewniają optymalną czytelność 
wskazań w każdych warunkach. Podobnie jak inne modele 
z serii Avenger przyciski i koronkę zaopatrzono w uchwyt 
antypoślizgowy gwarantujący pełen komfort obsługi 
nawet w rękawicach. Zegarek w sprzedaży jest dostępny 
na efektownym tekstylno-kauczukowym pasku Military.
Cena od 36 670 zł
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Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph
IW392103
Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph to pierwszy  
w historii IWC czasomierz, który łączy chronograf skonstruowany 
na bazie kalibru serii 89000 z najdokładniejszym wskaźnikiem fazy 
Księżyca, jaki kiedykolwiek zastosowano w wiecznym kalendarzu.  
Podejmując to wyzwanie, inżynierowie IWC opracowali  
zupełnie nowy manufakturowy kaliber 89630, łączący na jednej 
podtarczy dwa liczniki chronografu i mechanizm obsługi wskaźnika 
faz Księżyca. Aby osiągnąć taki efekt, symbol Księżyca oraz cień  
Ziemi zestawiono odpowiednio na jednym dysku. Ta nowa 
komplikacja tworzy na tarczy wraz z trzema innymi wskazaniami 
wiecznego kalendarza układ o idealnej harmonii. Przezroczysty  
dekiel ze szkła szafirowego odsłania finezyjną konstrukcję 
mechanizmu zapewniającego 68-godzinną rezerwę chodu.  
Stylistyka modelu Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph,  
ze stalową kopertą mierzącą 43 mm średnicy oraz czarnym  
paskiem ze skóry aligatora jest wyrazista, a jednocześnie  
perfekcyjnie przemyślana. 
Cena od 145 640 zł 
Dostępny wkrótce

Big Pilot’s Watch  
„Le Petit Prince” 

IW500916,
 zegarek męski, koperta 

46 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 51111, 

168-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, 

wskaźnik rezerwy 
chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek 

skórzany, wodoszczelność 
do 60 m. 

Cena od 61 600 zł

Da Vinci Chronograph 
„Laureus Sport for  
Good Foundation”

IW393402,  
zegarek męski, koperta  

42 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 89361, 
68-godzinna rezerwa chodu, 

chronograf, datownik,  
mały sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 61 600 zł 

Dostępny wkrótce

Portofino Midsize 
Automatic

IW458102, 
zegarek damski, koperta 

37 mm, stal, tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm 

automatyczny, kaliber 35111, 
42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od  24 420 zł

Portuguese 
Automatic
IW500701, 

zegarek męski, 
koperta 42,5 mm,  

18K czerwone złoto, 
mechanizm automatyczny, 

kaliber 52010, 168-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, 
wskaźnik rezerwy chodu, 

mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 108 240 zł

Da Vinci Automatic 36
IW458307, 

zegarek damski, koperta 
36 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

35111, 42-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta 

stal, wodoszczelność  
do 30 m. 

Cena od 29 260 zł
Dostępny wkrótce
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Clifton Club Shelby® Cobra Edition
M0A10344
Baume & Mercier prezentuje niepowtarzalny chronograf, 
stworzony w uznaniu dla Shelby Cobra Daytona Coupé,  
który w słynnym wyścigu rozgrywanym w 1964 roku pobił  
rekord prędkości 196 mph.
Zegarek napędza szwajcarski mechanizm z naciągiem 
automatycznym La Joux-Perret 8147-2, wyposażony  
w chronograf z funkcją flyback. Nadzwyczaj wytrzymała  
koperta o średnicy 44 mm wykonana jest z polerowanej  
i satynowanej stali szlachetnej oraz tytanu. Na pierwszy plan 
wysuwa się niezwykle oryginalna niebiesko-srebrzysta tarcza 
inspirowana barwami legendarnego samochodu Shelby Daytona, 
ulokowano na niej czerwony sekundnik chronografu zakończony 
przeciwwagą w kształcie legendarnego logo Cobra, stworzonego 
przez Petera Brocka specjalnie dla marki Shelby. Energetyczny 
design czasomierza dopełnia niebieski pasek ze skóry cielęcej. 
Wyprodukowanych zostanie tylko 196 numerowanych 
egzemplarzy tego kolekcjonerskiego czasomierza.
Cena od 33 600 zł 
Dostępny wkrótce

Clifton
M0A10139, 

zegarek męski,  
koperta 41 mm, stal, 18K 
różowe złoto, mechanizm 

automatyczny, kaliber 
Sellita SW260-1, 

38-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 16 240 zł

Classima
M0A10381,  

zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 4 460 zł 
Dostępny wkrótce

Clifton
M0A10340,  

zegarek męski, koperta 
42 mm, stal, mechanizm 
automatyczny, kaliber 

Sellita SW200, 38-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta 

stal, wodoszczelność  
do 100 m. 

Cena od 9 470 zł
Dostępny wkrótce

Promesse
M0A10347, 

zegarek damski, koperta 
 34,4 mm, stal, koperta  

i tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm 

kwarcowy, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 17 360 zł 
Dostępny wkrótce

Promesse
M0A10289, 

zegarek damski, 
koperta 22 mm, stal, 

zdobiona brylantami, 
mechanizm kwarcowy, szkło 

szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stal, 

wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 12 400 zł
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Kolejna odsłona kampanii marki ekskluzywnych zegarków Albert Riele, której 
gwiazdą jest piękny i stylowy duet, zarówno w życiu, jak i przed obiektywem:  

Grzegorz Krychowiak i jego partnerka Célia Jaunat.
WWW. ALBERTRIELE .CH
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Jubileuszowa kolekcja stylowych zegarków z dodatkowymi 
funkcjami, upamiętniająca powstanie marki, obchodzącej 

rok temu 135. urodziny. Każdy z modeli na swój wyjątkowy 
sposób uświetnia markę Albert Riele – zarówno 

wzornictwem, jak i techniczną elegancją. W kolekcji uwagę 
zwracają modele kieszonkowe, z których wybrane są 

limitowane do 135 sztuk.

Family 1881 

Family 1881
 522GA14-SS11A-LB-K1, 

zegarek męski, koperta 42 mm, 
stal,  mechanizm automatyczny, 

kaliber ETA 2892 DD 9000, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 

dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany, dodatkowa 
bransoleta stalowa w komplecie, 

wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 13 840 zł

Family 1881 
219UQ02-SS11R-SS, 

zegarek unisex,  
koperta 38 mm, stal,  

mechanizm kwarcowy, kaliber 
ETA 955.112, datownik, 

sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta 

stal, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 540 zł

Family 1881
321GQ13-SY33R-LN,  
zegarek męski, koperta  

41 mm, stal PVD, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 708, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 
faz Księżyca, pasek skórzany, 

szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 2 620 zł

Family 1881 
120GM12-SP15A-PP-K1, 

zegarek kieszonkowy  
z dewizką, koperta 53 mm, 

stal PVD, mechanizm 
nakręcany ręcznie, 

kaliber Unitas 6497, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne.  
Cena od 8 900 zł

Family  1881 
 224GA04-SS33R-LN, 

zegarek męski, 
 koperta 37 x 48 mm, stal, 

mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW 200, 

datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 4 290 zł
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Bogactwo wysmakowanych i przemyślanych w każdym 
szczególe modeli – każdy z nich daje poczucie zadowolenia, 
porównywalnego z delektowaniem się mistrzowskim 
wykonaniem ulubionej muzyki. W linii tej warte 
wyróżnienia są gustowne czasomierze z mechanizmami 
automatycznymi oraz wygodne zegarki z kopertą ultraslim 
oraz mechanizmem kwarcowym.

Concerto 
Concerto 

241GA04-SS66I-SS,  
zegarek męski, koperta 42 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, kaliber  

Sellita SW 200, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 

bransoleta stal, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 4 290 zł

Concerto 
136GA04-SS66A-LT,  

zegarek męski, koperta 42 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, 

kaliber Sellita SW 200, 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 4 290 zł

Concerto 
241GA04-SS22I-LN, 

zegarek męski,  
koperta 42 mm, 
stal, mechanizm 

automatyczny, kaliber 
Sellita SW 200, 

datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, 
 pasek skórzany, 

wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 990 zł

Concerto 
216GA04-SS33M-LB, 

zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal, 

mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW 200, 

datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 990 zł

Concerto 
018GQ19-SY99I-LN,  

zegarek męski, koperta 41 mm, 
stal PVD, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 1062,  
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 2 440 zł

Concerto 
018LQ19-SY99I-SY,  

zegarek damski,  
koperta 30 mm, stal PVD, 

mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 1062, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, bransoleta stal 
PVD, wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 2 690 zł

Concerto 
136GA04-SS11A-LB,  

zegarek męski, koperta 42 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, 

kaliber Sellita SW 200, 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 4 290 zł
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Zegarek Albert Riele
136GA04-SS66A-LT

Cena od 4 290 zł

Zegarek Albert Riele
014LQ08-SS33D-SS

Cena od 2 790 zł

Concerto 
142GA04-SM99I-LN,  
zegarek męski, koperta 

42 mm, stal PVD, mechanizm 
automatyczny, kaliber Sellita 

SW 200, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne,   

pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 4 440 zł 
Dostępny wkrótce
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Gala 
030LQ08-SS66I-TT,  

zegarek damski,  
koperta 34 x 22 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 762, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek satynowy,  
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 1 790 zł

Linia dla kobiet. Uosabia wszystkie ideały Albert Riele 
w łagodniejszej, kobiecej postaci. Modele Gala wyrażają  
autentyczną, niewymuszoną elegancję. Szlachetne 
wzornictwo oraz naturalność pasują do różnych stylizacji, 
tworząc aurę tajemniczego, nieodkrytego powabu. 

Gala

Gala 
126LQ17-SS88I-TN,  

zegarek damski, 
koperta 31,5 x 40,5 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 784, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek satynowy,  
wodoszczelność do 50 m.   

Cena od 1 890 zł

Gala 
128LQ16-SPD33D-TN,  

zegarek damski, koperta 32 mm, 
stal PVD, koperta i tarcza zdobione 

brylantami (kolor G-H, czystość VS), 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA 
956.402, sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 50 m.   

Cena od 9 040 zł

Zegarek  
Albert Riele

128LQ16-SPD33D-TN
Cena od 9 040 zł

Gala 
014LQ08-SY33D-SY,  

zegarek damski, 
koperta 30 mm, stal PVD, tarcza 

zdobiona brylantami  
(kolor G-H, czystość VS), 

mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 762, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
bransoleta stal PVD,  

wodoszczelność do 50 m.   
Cena od 3 090 zł

Gala 
127LQ16-SM33D-SM,  

zegarek damski, koperta 33 mm, 
stal PVD, tarcza zdobiona 

brylantami (kolor G-H,  
czystość VS), mechanizm 

kwarcowy, kaliber ETA 956.402, 
sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta  

stal PVD,  
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 4 390 zł
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Kolekcja Premiere to linia, która otworzyła nową historię  
Albert Riele. Jest kolekcją wyznaczającą charakter marki, 
zawierającą czasomierze o różnych funkcjach, w tym 
chronografy, czyli zegarki wyposażone w funkcję stopera. 
Obecne są w niej również edycje z dodatkową bransoletą 
lub paskiem i dedykowanym etui.

Premiere

Premiere 
513LQ03-SP33D-TN-K1, 

zegarek damski,  
koperta 38 mm, stal PVD, tarcza 

zdobiona brylantami  
(kolor G-H, czystość VS), 

mechanizm kwarcowy, kaliber 
ETA 251.471, chronograf, 

datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek satynowy, dodatkowy 
pasek satynowy w komplecie, 

wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 5 690 zł

Premiere 
704GQ07-SS11I-SS-K1,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 5040.F, 
chronograf, datownik, wskaźnik 

dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, mały sekundnik, 

szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stal, dodatkowy 

pasek skórzany w komplecie, 
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 3 940 zł

Premiere 
505GQ06-SB11A-CB-K1, 

zegarek męski,  
koperta 44 mm, stal PVD, 

mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5030.D, 
chronograf, datownik, 

tachymetr, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowy 

pasek skórzany  
w komplecie, 

wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 440 zł

Premiere 
302GQ05-SP23I-LB-K1, 

zegarek męski, koperta 43 mm, 
stal PVD, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 7004.N, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
dodatkowy pasek skórzany  

w komplecie,  
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 3 340 zł
 

Zegarek Albert Riele
224GA04-SS33R-LN

Cena od 4 290 zł
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Challenger  
GMT Limited Edition 
343GA23-SS66I-RT-K1,  

zegarek męski, koperta 43 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 

2893-2, datownik, sekundnik, funkcja 
GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek kauczukowy, dodatkowa 
bransoleta stalowa w komplecie,  

wodoszczelność do 500 m.  
Cena od 8 900 zł 
Dostępny wkrótce
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Zegarek dla zdecydowanych, pewnych siebie oraz 
nowoczesnych mężczyzn, w których żywioł wyzwala 
odważne marzenia. Jeśli kochasz wodę, to czasomierz 

stworzony dla ciebie. Na pewno nie zawiedzie żadnego 
z właścicieli, dla których aktywność i styl mają znaczenie. 

Ma optymalny zestaw funkcji, wodoszczelność  
od 300 do 500 m w zależności od modelu  

i bezbłędny design.

Challenger

Challenger 
533GQ21-SS1RI-RR,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 3540.D, 
chronograf, datownik, tachymetr, 
mały sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 300 m.  
Cena od 4 980 zł

Challenger 
534GQ22-SS61I-RT,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 5040.B, 
chronograf, datownik, tachymetr, 
mały sekundnik, szkło szafirowe 

antyrefleksyjne,  
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 300 m.  
Cena od 4 590 zł

Challenger 
232GA04-SS11I-SS,  

zegarek męski, koperta 43 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, 

kaliber Sellita SW200, 
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

bransoleta stal,  
wodoszczelność do 300 m.  

Cena od 6 490 zł

Challenger 
534GQ22-SS43I-SS,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 5040.B, 
chronograf, datownik, tachymetr, 
mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stal, 

wodoszczelność do 300 m.  
Cena od 4 890 zł

Challenger 
232GA04-SS66I-SS,  

zegarek męski, koperta 43 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, 

kaliber Sellita SW200, 
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

bransoleta stal, wodoszczelność 
do 300 m.  

Cena od 6 490 zł
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Chronorally
38001 TIN AIN, 

zegarek męski,  
koperta 48 mm, tytan, 
mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 8040.N, 
chronograf, datownik, 

sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od  6 890 zł

Delfin The Original
10109 357RNCA NIRG, 

zegarek męski, koperta 
43 mm, stal PVD, 

mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5021.D, 
chronograf, datownik, 

tachymetr, mały 
sekundnik, szkło 

szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 4 110 zł

Chronorally
10302 3 GR3, 
zegarek męski,  

koperta 45 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5021.D, 
chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, 

szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od 6 620 zł

Grand Ocean 
56002 357RC NIR, 

zegarek męski,  
koperta 41 mm, stal 

bikolor, kaliber  
Ronda 714, datownik, 

szkło szafirowe 
antyrefleksyjne,
pasek skórzany, 
wodoszczelność 

do 100 m. 
Cena od 3 740 zł

Sharkman I  
Limited Edition
10221 357BU BUV,  

zegarek męski, koperta  
45 mm, stal, ceramika,  
mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5030.D, 
chronograf, datownik, 
mały sekundnik, szkło 

szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek parciany,  
wodoszczelność 

 do 500 m. 
Cena od 7 260 zł

Grand Ocean 
01123 3BUCA NBUN, 
zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7750, 
46-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik,  
wskaźnik dnia tygodnia, 
tachymetr, mały sekundnik,  
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 13 130 zł
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Flowers
SR36QRR99VVI, 

zegarek damski, 
koperta 36 mm, stal 

PVD, tarcza zdobiona 
brylantami, 

mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 1042, 

szkło szafirowe, 
pasek skórzany, 
wodoszczelność 

do 30 m. 
Cena od 5 110 zł

Lady Barrel 
ST28QRD14SB,  
zegarek damski, 

koperta 28 x 39 mm, 
stal PVD, zdobiona 

brylantami,  
mechanizm kwarcowy, 

kaliber ETA 902.002 H2, 
szkło szafirowe, pasek 

satynowy, wodoszczelność 
do 30 m. 

Cena od 4 490 zł

LeMarbre
SR38ASS02S,  

zegarek damski,  
koperta 38 mm, stal, 

mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824-2 H2, 

szkło szafirowe, bransoleta 
stal, wodoszczelność  

do 50 m. 
Cena od 3 670 zł

Feline 
SR32QSCR11B,  
zegarek damski,  

koperta 32 mm, stal PVD, 
mechanizm kwarcowy, 

ETA 2824-2 H2, 
szkło szafirowe, 

bransoleta stal PVD, 
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 2 440 zł

Salem 
SR30QSP45CB, 
zegarek damski, 

koperta 30 mm, stal, 
tarcza zdobiona 

brylantami, 
mechanizm 

kwarcowy, kaliber 
ETA 902.002 H2, 

szkło szafirowe, 
pasek skórzany, 
wodoszczelność  

do 50 m. 
Cena od 2 240 zł

42Baron
SR42ASR21CB, 

zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal PVD, 
mechanizm automatyczny, 

ETA 2824-2 H2, 
38-godzinna rezerwa 

chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, 

pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 3 670 zł

Lady Barrel
ST28ARD85R,  
zegarek damski, koperta 28 x 39 mm, stal PVD, 
tarcza i koperta zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny,  
kaliber ETA 2671, szkło szafirowe, bransoleta  
stal PVD, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 7 770 zł  
Dostępny wkrótce
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Brilliance
B041L198,  

zegarek damski,  
koperta 30 mm, stal,  

mechanizm kwarcowy,  
kaliber Ronda 708, 

datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 1 230 zł
Dostępny wkrótce

Brilliance
B044L211,  

zegarek damski,  
koperta 29 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 762, szkło 
szafirowe, bransoleta stal IP, 

wodoszczelność do 30 m.
Cena od 1 040 zł
Dostępny wkrótce 

Brilliance
B026L125,  

zegarek damski,  
koperta 27 mm, stal IP,  
mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 763, 
sekundnik, szkło mineralne, 

bransoleta stal IP,  
wodoszczelność do 30 m.

Cena od 940 zł

Brilliance
B033L163,  

zegarek damski,  
koperta 31,5 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 762, szkło 
szafirowe, pasek skórzany, 

wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 980 zł

Harmony
B038G188,  

zegarek męski,  
koperta 43 mm, stal IP,  

mechanizm kwarcowy, kaliber 5040.B,  
chronograf, datownik, tachymetr,  

mały sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek skórzany, 

wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 890 zł

   Dostępny wkrótce

Harmony
B045G213,  
zegarek męski, koperta 45 mm,  
stal, mechanizm kwarcowy, kaliber 5030.D,  
chronograf, datownik, tachymetr, 
mały sekundnik, szkło szafirowe,  
bransoleta stal, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 890  zł
Dostępny wkrótce
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Active
B017G099,  

zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal, 

aluminium IP, mechanizm 
kwarcowy, kaliber  

Ronda 515, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, 

bransoleta stal, 
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od 1 290 zł

Harmony
B014G076,  

zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal,  

mechanizm kwarcowy,  
kaliber Ronda 515, 

datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od 1 140 zł

Active
B046G219,  

zegarek męski,  
koperta 45 mm, stal IP, 

aluminium IP, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 

505, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. 

Cena od 1 360 zł
Dostępny wkrótce

Active
B020G101,  

zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal,  

mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5030.D, 
chronograf, datownik, 

tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, 
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 1 790 zł

Harmony
B040G194,  
zegarek męski,  
koperta 42 mm, stal,  
mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 7004.P, 
datownik, wskaźnik dnia tygodnia, 
mały sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 890 zł
Dostępny wkrótce

Active
B047G221,  
zegarek męski, koperta 47 mm,  
stal, mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 5030.D,  
chronograf, datownik, tachymetr, mały sekundnik,  
szkło szafirowe, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 1 890 zł
Dostępny wkrótce
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Powiew lekkości i niezależności w nowoczesnym, kobiecym stylu. 
Elixa to swoboda projektantów ucieleśniona w zdecydowanych, 

zmysłowych formach. To piękny i niebanalny wyraz  
indywidualizmu na co dzień. 

ZAWSZE
NA TOPIE

Kolczyki
wzór EL124-8311,

stal szlachetna
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór EL124-8301,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór EL126-1642,

stal szlachetna
Cena od 69 zł

Zegarek Elixa
E108-L433

Cena od 770 zł



Bransoleta
wzór EL127-8359,

stal szlachetna
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór EL127-9451,

stal szlachetna
Cena od 139 zł

Pierścionek 
wzór EL127-8373,

stal szlachetna
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór EL127-9424,

stal szlachetna
Cena od 199 zł

Naszyjnik 
wzór EL128-0046,

stal szlachetna
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór EL127-8374,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Kolczyki 
wzór EL127-8367,

stal szlachetna
Cena od 139 zł
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Pierścionek 
wzór EL126-1630,

stal szlachetna
Cena od 89 zł

Beauty 
E110-L442,  

zegarek damski,  
koperta 34 mm, stal IP, 

mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, 

bransoleta stal IP,  
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 690 zł

Enjoy 
E107-L432,  

zegarek damski,  
koperta 40 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik,

wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik
dnia tygodnia, szkło mineralne,  

bransoleta stal IP,
 wodoszczelność do 30 m.

Cena od 820 zł

Cermica 
E062-L189,  

zegarek damski, koperta 38 mm, 
stal IP, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 

24-godzinny, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe, 

bransoleta stalowa IP, ceramika, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 1 090 zł

Finesse
E117-L477,  

zegarek damski,  
koperta 38 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy,  

sekundnik, szkło mineralne,  
pasek skórzany, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 660 zł
Dostępny wkrótce
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Finesse  
E125-L511,  

zegarek damski,  
koperta 38,5 mm, stal IP, 

mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 530 zł

Dostępny wkrótce

Finesse 
E092-L351,  

zegarek damski,  
koperta 28 mm, stal IP, 

mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 

wodoszczelność 30 m. 
Cena od 440 zł

Beauty
E106-L426,  

zegarek damski, koperta 40 mm, 
stal IP, mechanizm kwarcowy, 

szkło mineralne, bransoleta stal 
IP, wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 550 zł

Finesse 
E069-L263,  

zegarek damski,  
koperta 38 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 30 m.
Cena od 410 zł

Finesse
E096-L368-K1,  
zegarek damski,  
koperta 38 mm,  

stal, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne,  

pasek skórzany, dodatkowa 
bransoleta w komplecie, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 630 zł

Bransoleta
 wzór EL126-2608,

stal szlachetna
Cena od 129 zł
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Bransoleta
wzór  EL125-7275,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór  EL121-3080,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór EL121-3079,

stal szlachetna
Cena od 89 zł

Beauty 
E121-L492,  

zegarek damski,  
koperta 32 mm, stal IP, 

mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal IP, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 610 zł

Dostępny wkrótce

Naszyjnik 
wzór EL121-8194,

rzemień, stal szlachetna
Cena od 119 zł

Bransoleta 
wzór EL124-9381,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna

Cena od 169 zł

Zegarek Elixa 
E106-L427

Cena od 580 zł
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Bransoleta 
wzór EL127-9961,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna

Cena od 199 zł

Bransoleta 
wzór EL127-9957,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna

Cena od 159 zł

Kolczyki 
wzór EL127-9894,

stal szlachetna
Cena od 119 zł

Naszyjnik 
wzór  EL127-9933,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna

Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór EL127-9923,

stal szlachetna
Cena od 109 zł
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Naszyjnik
wzór EL127-1868,

kauczuk syntetyczny, 
mosiądz pozłacany

Cena od 249 zł

Zawieszka
wzór EL127-6202,

stal szlachetna
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór  EL127-6203,

stal szlachetna
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór EL127-3651,

sznurek, stal szlachetna
Cena od 209 zł

Kolczyki 
wzór EL127-6924,

stal szlachetna
Cena od 129 zł

Enjoy  
E123-L505,  

zegarek damski,  
koperta 41 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy,  

sekundnik, funkcja GMT,  
szkło mineralne, pasek satynowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 740 zł

Dostępny wkrótce
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Finesse
E098-L381,  

zegarek damski, 
koperta 40 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek 

skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. 

Cena od 480 zł

Enjoy
E079-L293,  

zegarek damski, 
koperta 38 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, 
mały sekundnik, szkło 

mineralne, pasek 
satynowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 750 zł

Finesse
E104-L413,  

zegarek damski, 
koperta 26 x 43 mm, 
stal IP, mechanizm 

kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek 

skórzany, wodoszczelność 
do 30 m.

Cena od 490 zł

Beauty
E122-L502,  

zegarek damski, koperta 
36 mm, stal IP, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, 

bransoleta stal IP, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 610 zł
Dostępny wkrótce

Kolczyki 
wzór EL124-7084,

stal szlachetna
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór EL124-9381,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna

Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór EL126-1642,

stal szlachetna
Cena od 69 zł

Zegarek Elixa
E101-L397

Cena od 630 zł
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Kolczyki
wzór  EL124-7086,

stal szlachetna
Cena od 84 zł

Pierścionek
wzór EL125-6546,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Beauty 
E074-L264,  

zegarek damski,  
koperta 27 x 30 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 440 zł

Beauty 
E122-L498,  

zegarek damski, 
koperta 36 mm, stal IP, 

mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal IP, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 570 zł

Dostępny wkrótce

Ceramica 
E101-L396,  

zegarek damski,  
koperta 32,5 mm,  

stal, ceramika, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe, 

bransoleta stal,  
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 520 zł

Beauty
E106-L425,  

zegarek damski,  
koperta 40 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy,  

szkło mineralne, 
bransoleta stal IP,  

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 530 zł
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Bransoleta
wzór EL127-9423,

stal szlachetna
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór EL127-5281,

stal szlachetna
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór  EL127-9981,

stal szlachetna
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór EL127-9454,

stal szlachetna
Cena od 139 zł

Beauty
E120-L489,  

zegarek damski, 
koperta 30 mm, stal IP, 

mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal IP, 

wodoszczelność do 30 m.
Cena od 610 zł

Dostępny wkrótce

Enjoy
E075-L270,  

zegarek damski,  
koperta 39 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik, mały 
sekundnik, szkło mineralne, 

bransoleta stal IP, 
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 940 zł

Bransoleta 
wzór EL127-1329,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna

Cena od 209 zł
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Kolczyki
wzór EL127-7831,

stal szlachetna
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór EL127-8263,

kryształy, stal 
szlachetna

Cena od 189 zł

Naszyjnik
wzór EL127-7814,

stal szlachetna
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór EL127-7815,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór EL126-1642,

stal szlachetna
Cena od 69 zł

Choker
wzór EL127-9580,

stal szlachetna
Cena od 189 zł

Beauty
E118-L480,  

zegarek damski,  
koperta 33 mm, stal IP,  
mechanizm kwarcowy,  

szkło mineralne, 
bransoleta stal IP, 

wodoszczelność do 30 m.
Cena od 640 zł
Dostępny wkrótce

Kolczyki
wzór EL127-4850,

stal szlachetna
Cena od 99 zł
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Kolczyki
wzór EL124-7084,

stal szlachetna
Cena od 74 zł

Pierścionek
wzór EL126-1642,

stal szlachetna
Cena od 69 zł

Zegarek Elixa
E101-L397

Cena od 630 zł



Pierścionek 
wzór EL127-7830,

stal szlachetna
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór EL127-0799,

stal szlachetna
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór EL127-4848,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór EL127-7828,

stal szlachetna
Cena od 129 zł

Bransoleta 
wzór EL128-0022,

stal szlachetna
Cena od 209 zł

Naszyjnik
wzór EL127-0791

stal szlachetna
Cena od 124 zł

Pierścionek
wzór EL127-7817,

stal szlachetna
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór EL128-0023,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Finesse 
E086-L325,  

zegarek damski,  
koperta 29 x 20 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 570 zł 

Beauty
E073-L260,  

zegarek damski,  
koperta 33 x 24,5 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal IP, 

wodoszczelność do 30 m.
Cena od 660 zł
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Bransoleta
wzór EL127-6922,

stal szlachetna
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór  EL127-9426,

stal szlachetna
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór EL127-9727,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór  EL126-9483,

stal szlachetna
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór EL127-5271,

stal szlachetna
Cena od 179 zł

Pierścionek 
wzór EL127-5275,

stal szlachetna
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór EL128-0047,

stal szlachetna
Cena od 159 zł

Pierścionek 
wzór EL127-9453,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór EL127-6923,

stal szlachetna
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór EL126-9484,

stal szlachetna
Cena od 89 zł
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Bransoleta
wzór EL125-6978,

stal szlachetna
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór EL125-0561,

stal szlachetna
Cena od 114 zł

Pierścionek 
wzór EL125-6977,

stal szlachetna
Cena od 159 zł

Zegarek Elixa
E077-L284

Cena od 1 290 zł



Naszyjnik
wzór EL126-7295,

stal szlachetna
Cena od 104 zł

Pierścionek 
wzór EL127-7826,

stal szlachetna
Cena od 64 zł

Bransoleta
wzór EL128-0034,

stal szlachetna
Cena od 229 zł

Pierścionek 
wzór EL128-0025,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór  EL127-0800,

stal szlachetna
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór EL127-8358,

stal szlachetna
Cena od 159 zł

Enjoy 
E108-L433,  

zegarek damski,  
koperta 38 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik,
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik
dnia tygodnia, szkło mineralne, 

bransoleta stal, wodoszczelność do 
30 m.

Cena od 770 zł

Enjoy
E109-L441,  

zegarek damski,  
koperta 36 mm, stal, mechanizm 

kwarcowy, chronograf, 
sekundnik, wskaźnik 

24-godzinny, szkło mineralne, 
bransoleta stal, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 790 zł

Beauty
E119-L486,  

zegarek damski,  
koperta 30 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, 
bransoleta stal, 
wodoszczelność  

do 30 m. 
Cena od 580 zł

Dostępny wkrótce
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Każdy mężczyzna marzy o wyprawie w nieznane 
i byciu choć przez moment w swoim życiu 

outsiderem. Aztorin będzie na pewno w tej podróży 
świetnym kompanem.

BEZ 
KOMPROMISÓW

Naszyjnik
wzór AZ125-9469,

włókno węglowe, 
rzemień, stal szlachetna

Cena od 199 zł 

 
Zegarek Aztorin

A055.G262
Cena od 1 080 zł

Obrączka
wzór AZ125-2382,

stal szlachetna
Cena od 109 zł 



Sports Discovery
A064.G311,  

zegarek męski,  
koperta 43,5 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik,  
wskaźnik 24-godzinny,  

mały sekundnik, szkło szafirowe,  
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 980 zł

Bransoleta
wzór AZ127-0228,
cyrkonia, rzemień, 

stal szlachetna
Cena od 154 zł

Obrączka męska
wzór AZ127-3628,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Obrączka męska
wzór AZ127-3629,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Obrączka damska
wzór EL127-3626,

cyrkonie, stal szlachetna
Cena od 114 zł

Obrączka damska
wzór EL127-3631,

cyrkonia, stal szlachetna
Cena od 104 zł

Bransoleta
wzór AZ127-0232,
cyrkonie, kauczuk 

syntetyczny,
stal szlachetna

Cena od 159 zł

Spinki  
do mankietów

 wzór AZ123-4932,
stal szlachetna
Cena od 399 zł 

ZGRANY DUET
OBRĄCZKI DLA NIEJ I DLA NIEGO
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Casual
A060.G292,  

zegarek męski, koperta 43 mm,  
stal IP, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik,  
mały sekundnik, szkło szafirowe, 

bransoleta stal IP,  
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 1 130 zł

Classic
A068.G325,  

zegarek męski, koperta 39 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

datownik, sekundnik,  
szkło szafirowe, bransoleta stal, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 610 zł

Dostępny wkrótce

Sport 
A055.G263,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal IP, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik, wskaźnik 
24-godzinny, mały sekundnik, 

szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.

Cena od 1 190 zł

Obrączka 
wzór AZ121-8696,

stal szlachetna
Cena od 129 zł 

Obrączka
wzór  AZ125-9449,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

Obrączka
wzór AZ125-2384,

stal szlachetna
Cena od 89 zł 

Obrączka
wzór AZ125-2382,

stal szlachetna
Cena od 109 zł

W W W. A PA R T . P L 183



Casual
A062.G303,  

zegarek męski, koperta 42 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe, 
bransoleta stal, wodoszczelność 

do 100 m.
Cena od 750 zł

Sport Limited 
 A069.G330-K1,  

zegarek męski,  
koperta 43 mm, tytan, 
mechanizm kwarcowy,  
chronograf, datownik, 

wskaźnik 24-godzinny, mały 
sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, bransoleta tytan, 

dodatkowy pasek 
skórzany w komplecie,  

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 330 zł
Dostępny wkrótce

Zegarek Aztorin 
A061.G295

Cena od 890 zł 

Obrączka
wzór AZ126-3076,

włókno węglowe, 
stal szlachetna
Cena od 89 zł

Sport
A059.G284,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik, wskaźnik 
24-godzinny, tachymetr,  

mały sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stal,  

wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 1 090 zł
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Casual 
A063.G305,  

zegarek męski,  
koperta 45,5 mm, stal,  

mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, funkcja GMT, szkło 

szafirowe, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 100 m. 

Cena od 850 zł

Spinki  
do mankietów

wzór AZ125-9452,
stal szlachetna
Cena od 169 zł 

Spinki  
do mankietów
wzór AZ125-9417,

stal szlachetna
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AZ127-3888,

kauczuk syntetyczny, 
rzemień, stal szlachetna

Cena od 169 zł

Naszyjnik
wzór AZ127-3887,

kauczuk syntetyczny,  
rzemień, stal szlachetna 

Cena od 199 zł

Obrączka męska 
wzór AZ127-3647,

stal szlachetna
Cena od 99 zł

Obrączka damska
wzór EL127-3648,

cyrkonie, stal szlachetna
Cena od 114 zł

ZGRANY DUET
OBRĄCZKI DLA NIEJ I DLA NIEGO

Bransoleta
wzór AZ128-1702,

emalia, rzemień, skóra, 
stal szlachetna

Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AZ128-0112 

rzemień, skóra,
stal szlachetna

Cenaod 169 zł
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Bransoleta
wzór AZ127-5620,
emalia, rzemień, 
 stal szlachetna

Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AZ127-5596,

rzemień, 
 stal szlachetna
Cena od 139 zł

Sport 
A057.G277,  

zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło 

szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m.  

Cena od 1 06o zł

Sport 
A067.G321,  

zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik, wskaźnik 
24-godzinny, mały sekundnik, 

szkło szafirowe,  
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 120 zł
Dostępny wkrótce

Sport 
A065.G316,  

zegarek męski, koperta 43 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik, wskaźnik 
24-godzinny, tachymetr, mały 

sekundnik, szkło szafirowe,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 890 zł

Bransoleta
wzór AZ125-8930,

skóra, stal szlachetna
Cena od 129 zł 

Bransoleta
wzór AZ126-9280,

skóra, stal szlachetna
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AZ125-8861,

skóra, stal szlachetna 
Cena od 159 zł 

Bransoleta
wzór AZ127-5595,

emalia, lawa, 
stal szlachetna

Cena od 139 zł
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Bransoleta 
wzór AZ127-0227,
cyrkonia, rzemień, 

stal szlachetna
Cena od 154 zł

Bransoleta 
wzór AZ126-9682,
ceramika, sznurek, 

stal szlachetna
Cena od 169 zł

Casual
A061.G296,  

zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

datownik, sekundnik, 
 funkcja GMT, wskaźnik  
24-godzinny, tachymetr,  

szkło szafirowe,  
pasek skórzany,  

wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 890 zł

Naszyjnik
wzór AZ125-9411,

rzemień, stal szlachetna 
Cena od 179 zł 

Bransoleta
wzór AZ123-0669,

kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AZ127-0227,
cyrkonia, rzemień, 

stal szlachetna
Cena od 154 zł 

Bransoleta
wzór AZ126-9682,
ceramika, sznurek, 

stal szlachetna
Cena od 169 zł

Obrączka
wzór AZ121-8696,

stal szlachetna
Cena od 129 zł

  
Zegarek Aztorin

A057.G277
Cena od 1 060 zł 

W W W. A PA R T . P L 187



Naszyjnik
wzór AZ125-9411,

rzemień,
stal szlachetna

Cena od 179 zł 

Obrączka
wzór AZ125-7372,

stal szlachetna
Cena od 59 zł

Zegarek Aztorin
A062.G300

Cena od 640 zł 

Bransoleta
wzór AZ127-5594,
emalia, rzemień, 

stal szlachetna
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AZ127-7048,

rzemień, 
stal szlachetna

Cena od 139 zł

Casual 
A062.G300,  

zegarek męski, koperta 42 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 

datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe, 

pasek parciany,  
wodoszczelność do 100 m.  

Cena od 640 zł
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Sport
A067.G322,  

zegarek męski, koperta 45 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, wskaźnik 24-godzinny, 

mały sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.  

Cena od 1 120 zł
Dostępny wkrótce

Sports Discovery
A064.G314,  

zegarek męski, koperta 43,5 mm,  
stal, mechanizm kwarcowy, 

chronograf, datownik,  
wskaźnik 24-godzinny,  

mały sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 980 zł

Ekstraklasa
A066.G319,  

zegarek męski, koperta 45 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, chronograf,  
datownik, wskaźnik zużycia baterii,  

mały sekundnik, timer, szkło szafirowe,  
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 

Cena od 1 090 zł

Bransoleta
wzór AZ127-5618,
emalia, rzemień,  

stal szlachetna
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AZ127-5593,

rzemień, 
stal szlachetna

Cena od 139 zł

 Zegarek Aztorin 
Ekstraklasa

A066.G319
Cena od 1 090 zł

Bransoleta
wzór AZ127-8555, 
emalia, rzemień, 

stal szlachetna
Cena od 119 zł
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Star Wars 
SP156-K358, 

zegarek dziecięcy, koperta  
29 mm, tworzywo sztuczne, 

mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 150 zł

Star Wars 
SP190-K485, zegarek 

dziecięcy, koperta 29 mm, 
tworzywo sztuczne, 

mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 170 zł 

© &™ Lucasfilm Ltd.

Star Wars 
SP190-K487,  

zegarek dziecięcy,  
koperta 29 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek 

kauczukowy,  
wodoszczelność do 50 m.  

Cena od 170 zł
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Star Wars
SP174-G480,  

zegarek męski, koperta 50 mm,  
tworzywo sztuczne, mechanizm 

kwarcowy, stoper, funkcja GMT, 
kalendarz, alarm, podświetlenie tarczy, 

sygnalizacja pełnej godziny, szkło 
plastikowe, pasek z tworzywa sztucznego, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 280 zł

Star Wars 
SP164-G427,  

zegarek męski, koperta 51 mm, 
tworzywo sztuczne, mechanizm 

kwarcowy, LCD, stoper, datownik, 
funkcja GMT, wskaźnik 

24-godzinny, alarm, wskaźnik dnia 
tygodnia, podświetlenie tarczy,  

szkło plastikowe,  
pasek z tworzywa sztucznego, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 370 zł

Star Wars 
SP178-U478,  

zegarek unisex, koperta 
37 mm, tworzywo sztuczne, 

mechanizm kwarcowy, stoper, 
funkcja GMT, kalendarz, 

alarm, podświetlenie tarczy, 
sygnalizacja pełnej godziny, 

szkło plastikowe, pasek 
z tworzywa sztucznego, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 210 zł

Star Wars 
SP181-U438,  

zegarek unisex,  
koperta 40,5 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm kwarcowy, 
LCD, stoper, funkcja GMT, 

kalendarz, alarm, podświetlenie 
tarczy, timer, sygnalizacja pełnej 
godziny, szkło plastikowe, pasek  

z tworzywa sztucznego, 
wodoszczelność do 100 m.  

Cena od 210 zł

Star Wars 
  SP189-U484,  

zegarek unisex, koperta 36 mm, 
tworzywo sztuczne, mechanizm 

kwarcowy, stoper, funkcja GMT, 
kalendarz, alarm, podświetlenie 

tarczy, sygnalizacja pełnej 
godziny,  

szkło plastikowe, pasek  
z tworzywa sztucznego,  

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 190 zł

Star Wars 
SP168-G429, 

 zegarek męski, koperta 54 mm, tworzywo 
sztuczne, mechanizm kwarcowy, LCD, 

stoper, kalendarz, wskaźnik 24-godzinny, 
alarm, wskaźnik faz Księżyca, wskaźnik 

pływów, podświetlenie tarczy, miernik 
tempa, funkcja Worldtimer, timer, szkło 
plastikowe, pasek z tworzywa sztucznego, 

wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 300 zł
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Zawieszka 
wzór SP126-3448,

stal szlachetna
Cena od 129 zł

Kolczyki 
wzór SP126-3452,

emalia, stal szlachetna
Cena od 89  zł

Zawieszka 
wzór SP126-3445,

emalia, stal szlachetna
Cena od 109 zł

Pierścionek 
wzór SP126-3450,

emalia, stal szlachetna 
Cena od 109 zł

Zawieszka 
wzór SP126-3446,

emalia,  
stal szlachetna

Cena od 119 zł

Bransoleta 
wzór SP127-5228,
emalia, kauczuk  

syntetyczny, rzemień, 
stal szlachetna

Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór SP127-5588,
emalia, kauczuk 

syntetyczny, rzemień, 
stal szlachetna

Cena od 199 zł© &™ Lucasfilm Ltd.
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Spinki  
do mankietów 
wzór SP127-1302,

emalia, stal szlachetna
Cena od 139 zł

Pierścionek 
wzór SP126-3451,

stal szlachetna
Cena od 89 zł

Brelok 
wzór SP127-1305,

emalia, stal szlachetna
Cena od 129 zł

Brelok 
wzór SP127-1304,

stal szlachetna
Cena od 139 zł

Brelok 
wzór SP127-1306,

emalia, stal szlachetna
Cena od 129 zł

Spinki 
do mankietów 
wzór SP127-0825,

emalia,  
stal szlachetna 

Cena od 129 zł
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DYNAMICZNY STYL
ZEGARKÓW AM:PM

DOCENIĄ NIE TYLKO
WIELBICIELE WYZWAŃ,

ALE TEŻ MIŁOŚNICY
BARWNEGO LOOKU.

DAJ SIĘ ZACZAROWAĆ!

MANIFEST KOLORÓW

Digital 
PC173-U426, zegarek unisex, 

koperta 35 mm, tworzywo sztuczne, 
mechanizm kwarcowy, datownik, 

sekundnik, funkcja GMT, 
alarm, wskaźnik dnia tygodnia, 

podświetlenie tarczy, timer, szkło 
plastikowe, pasek z tworzywa 

sztucznego, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 170 zł

Digital 
PC166-G404, zegarek męski,  

koperta 50 mm, tworzywo sztuczne, 
mechanizm kwarcowy, LCD,  

stoper, funkcja GMT, kalendarz, 
wskaźnik 24-godzinny, alarm, 

podświetlenie tarczy,  
szkło plastikowe, pasek parciany, 

wodoszczelność do 100 m.
Cena od 190 zł

Design 
PD145-U288, zegarek unisex, 

koperta 39 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło mineralne, 

pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m.

Cena od 530 zł
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Club 
PM191-G490, zegarek męski, 

koperta 45 mm, tworzywo 
sztuczne, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, tachymetr, 

szkło mineralne,  
pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 210 zł

Dostępny wkrótce

Club 
PM191-U502, zegarek unisex, 

koperta 40 mm, tworzywo 
sztuczne, mechanizm kwarcowy, 

datownik, sekundnik,  
tachymetr, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 210 zł
Dostępny wkrótce

Club 
PM191-G494, zegarek męski, 

koperta 45 mm, tworzywo 
sztuczne, mechanizm kwarcowy, 

datownik, sekundnik,  
tachymetr, szkło mineralne, 

pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 210 zł
Dostępny wkrótce

Club 
PM191-U505, zegarek unisex,  

koperta 40 mm, tworzywo sztuczne, 
mechanizm kwarcowy, datownik, 

sekundnik, tachymetr, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 50 m. 

Cena od 210 zł
Dostępny wkrótce

Club 
PM191-U506, zegarek unisex, 

koperta 40 mm, tworzywo sztuczne, 
mechanizm kwarcowy, datownik, 

sekundnik, tachymetr, szkło 
mineralne, pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 210 zł

Dostępny wkrótce

Club 
PM153-G336, zegarek męski, 

koperta 48 mm, karbon,  
mechanizm kwarcowy, datownik, 

sekundnik, szkło mineralne,  
pasek kauczukowy,  

wodoszczelność do 200 m.
Cena od 490 zł
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Design
PD149-L314,  

zegarek damski,  
koperta 45 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne, 
pasek skórzany, 

wodoszczelność do 30 m.
Cena od 460 zł

Design 
PD159-U376,  

zegarek unisex,  
koperta 40 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło 

mineralne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 30 m.

Cena od 420 zł

Club
PM193-U523,  

zegarek unisex,  
koperta 39 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło 

mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 190 zł

Club
PM193-U525,  

zegarek unisex,  
koperta 39 mm, tworzywo 

sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło 

mineralne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 190 zł

Club 
PM158-U460-K1, 

zegarek damski, 
koperta 42 mm, 

kauczuk, aluminium, 
mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek 

kauczukowy, dodatkowa 
bransoleta w komplecie, 
wodoszczelność do 50 m.

Cena od 210 zł

Design 
PD148-U310,  

zegarek unisex, 
 koperta 41 mm, stal, 

mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, 

szkło mineralne, 
pasek skórzany, 

wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 480 zł

AM:PM SŁYNIE Z ZABAWY
PROSTYMI FORMAMI

I SOCZYSTYMI KOLORAMI,
KTÓRE ŁĄCZĄ SIĘ

W RADOSNEJ SYNERGII.
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BIZNESOWE  
UPOMINKI Z KLASĄ 

STYLOWE PASKI  
DO ZEGARKÓW

Wydawca: Apart Sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Redaktor Naczelny: Michał Stawecki. Apart Fashion & Style Magazine nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Podane ceny zawieszek 
nie uwzględniają łańcuszków. Zdjęcia biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i kolorystyki. Poszczególne elementy biżuterii, w tym jej kolorystyka, mogą różnić się między sobą. Druk: Ortis Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do salonów i na apart.pl 
wszystkich uczestników programu Miles & More! 

W Apart za każde wydane 5 zł do konta Miles & More 
zostanie doliczona jedna mila.

Od lat współpracujemy z największymi i najbardziej 
prestiżowymi klientami biznesowymi, firmami z różnych 

branż. Dział Sprzedaży Korporacyjnej (business 
to business – B2B), oprócz standardowej biżuterii 
i zegarków z oferty Apart, oferuje indywidualnie 

projektowaną biżuterię i personalizowane zegarki, a także 
statuetki i odznaczenia na specjalne zamówienie.

Więcej informacji na b2b.apart.plMedal dla zdobywcy  
Superpucharu Polski 2016,  
wykonany w pracowniach Apart.

Wysokiej jakości paski do zegarków z włoskiej skóry,  
w pełnej gamie rozmiarów i kolorów, w atrakcyjnej cenie.  

Paski Peter Handmann dostępne są wyłącznie 
w salonach Apart i online na apart.pl

www.peter-handmann.com

MILES & MORE  
W SALONACH I NA APART.PL
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